
SECRETARIA MUNICIPAL 

PROCESSO ADMINISTRATIVO No 042/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 008/2017 
MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

EDITAL PREGAO PRESENCIAL No 008/2017 

LIcITAcAO COM RESERVA DE COlA DE ATE 25% (VINTE E CINCO POR CENTO) 
PARA MICROEMPRESA, MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL E EMPRESA DE 
PEQUENO PORTE (MPE), CONFORME PREVISAO NO ARTIGO 48, INCISO I, DA LEI 
COMPLEMENTAR No 123/2006, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR No 147/2014, 
DESDE QUE HAJA, NO MINIMO, 03 (TRÉS) FORNECEDORES COMPETITIVOS 
ENQUADRADOS COMO MICROEMPRESAS OU EMPRESAS DE PEQUENO PORTE, 
SEDIADOS LOCAL OU REGIONALMENTE E CAPAZES DE CUMPRIR AS EXIGENCIAS 
ESTABELECIDAS NO INSTRUMENTO CON VOCATORIO, NOS TERMOS DO ART. 49, II, 
DA LEI COMPLEMENTAR No 123/06. 

A PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA - P1, inscrita no 
CNPJ/MF sob o no 06.554.380/0001-92, torna püblico, para conhecirnento geral, que no dia 
11 de abril de 2017, na sala da Comissão Permanente de Licitaçöes, na sede da Prefeitura 
Municipal situada na Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, em Redençao do Gurguéia - 
P1, será aberta licitaçäo na modalidade PREGAO PRESENCIAL NO 008/2017, regime de 
empreitada MENOR PREO GLOBAL FOR LOTE, sob o tipo menor preco, regida pela Lei 
Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, aplicando-se 
subsidiariamente, no que couber, as disposiçoes da Lei federal n°. 8.666/93, corn alteraçoes 
posteriores, Lei Complementar no 123/06, alterada pela Lei Complementar no 147/2014, de 
07 de agosto de 2014, e demais normas regulamentares aplicáveis a espécie, atendidas as 
Iimitacöes, condiçoes e exigencias expressamente fixadas neste EDITAL, destinado a 
contratação de empresa para fornecimento de gêneros alimentIcios para merenda escolar 
do municipio de Redenção do Gurguéia e para o Programa Serviço de Convivência e 
Fortalecimento de Vinculos (SCFV), conforme descriçöes no anexo I. Maiores informaçSes 
podem ser obtidas pelo telefone (89) 3566-1166 ou na sala da Comissão Permanente de 
Licitaçöes no mesmo endereço acima citado. 

Local, data e horário de entrega dos envelopes: Sala de reuniöes da Comissão 
Fermanente de Licitação na sede da Prefeitura Municipal situada a Rua do Ferreiro, S/n°, 
Bairro Planaltina, em Redençao do Gurgueia - Fl, dia 11/04/2017, ate as 08:30hs (oito 
horas e trinta minutos). 

PREAMBULO 

01 - DO OBJETO 
02 - DAS CON DIOES DE PARTICIPAçAO 
03 - DO CREDENCIAMENTO DOS REPRESENTANTES 
04 - DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 
05 - DA PROPOSTA 
06 - DO JULGAMENTO E cLASSIFIcAçA0 DAS PROPOSTAS 
07 - DA HABILITAcAO E SEU JULGAMENTO 
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08 - DO RECURSO E DA IMPuGNAçA0 
09 - DA c0NTRATAcA0 
10 - DO PAGAMENTO 
11 - DO LOCAL DE ENTREGA, DO ACEITE E RECEBIMENTO 
12 - DAS PENALIDADES 
13 - DA ooTAcAo 0RçAMENTARIA 
14 - DAS DISPOSIcOES FINAlS 

• Anexo I - Termo de Referenda; 
• Anexo II - Modelo de formulário Padronizado de Proposta; 
• Anexo III - Modelo de declaraçao de Habilitacao; 
• Anexo IV - Modelo de declaraçao de Fatos Supervenientes 

Impeditivos; 
• Anexo V - Modelo de declaraçao nos termos do Inciso XXXIII do 

artigo 70  da Constituicao Federal; 
• Anexo VI - Minuta do Contrato; e 
• Anexo VII - Modelo de declaração de MPE. 
• Anexo VIII - Modelo de declaraçao que nao ha sócios, gerentes ou 

diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente 
em linha reta, colateral ou por afinidade, ate o terceiro grau de 
servidores ocupantes de cargos de direçâo, chefia ou 
assessoramento dos diversos órgaos do municipio de Redençao do 
Gurgueia - Piaui. 

• Anexo IX - Relaçao de Municipios Locals e Regionais. 

01 - DO OBJETO 

1.1 - Constitui objeto da presente Iicitacao a contrataçao de empresa para 
fornecimento de gêneros alimenticios para merenda escolar do municlpio de 
Redenção do Gurguéia e para o Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de 
Vinculos (SCFV), conforme descriçäes no anexo I. 

1.2 - A forma pela qual deverá ser executado o objeto licitado e as diversas 
obrigacoes do licitante e do adjudicatário do objeto desta licitação está registrada neste 
Edital, na Minuta do Contrato e anexos que, igualmente, integram o dossiê de informaçöes 
sobre a licitação. 

1.3 - Caso seja impossibilitada a realização da sessão na data marcada, esta se 
realizará no primeiro dia Util subsequente ou outra data deliberada pela pregoeira corn a 
devida comunicação formal aos licitantes. 

1.4 - Todos os itens deverào ser de boa qualidade e atender eficazmente as 
finalidades que deles naturalmente se esperam, conforme determina o Côdigo de Defesa do 
Consumidor. 

1.5 - As quantidades constantes no Anexo I são estimativas corn base na 
demanda anual, nao se obrigando a Administração a contratação ou aquisição total. 

02— DAS CON DIç0ES DE PARTIcIPAcA0 
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2.1 - Poderão participar deste Pregão quaisquer licitantes que esteja cadastrada 
ou não junto a Comissão Permanente de Licitação e que: 

2.1.1 - Detenha atividade pertinente e compatIvel corn o objeto deste Pregâo; 

2.1.2 —Atenda os requisitos e exigéncias constantes deste Edital e seus anexos; 

2.1.3 - Para fins de aplicação da Lei Complementar 123/2006 nesta licitação, as 
MPE (MEl, ME E EPP), faráo jus aos mesmos benefIcios sendo, portanto, denominadas 
genericamente de MPE ou de Entidades Beneficiadas; 

2.1.4 - Apenas as itens destinados ao mercado geral au cota principal (de ate 
75% de urn item divisivel) estaráo abertos para recebimento de propostas das grandes 
em presas; 

2.1.5 - Nesta licitaçáo, adotar-se-á a beneficio Tipo I e Ill corn itens exclusivos 
de ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) e cota de 25% exclusivas para participação de MPE. 
Essa condição de disputa está identificada no anexo I - Termo de Referéncia. Esta 
exigéncia se fundamenta no artigo 48, inciso I e Ill da Lei Complementar n° 123/2006, desde 
que haja, no minima, 03 (trés) fornecedores competitivos enquadrados como 
rnicroernpresas ou empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes 
de cumprir as exigências estabelecidas no instrumento convacatório, nos termas do art. 49, 
II, da Lei Complementar no 123/06. 

2.2 - Não poderão concorrer neste Pregão: 

2.2.1 - ConsOrcio de empresas, qualquer que seja sua forma de constituiçáa; 

2.2.2 - Empresa que esteja suspensa de participar de licitaçáo. 

2.2.3 - Empresa declarada inidOnea para licitar ou contratar corn a 
Administração Piblica Municipal, Estadual, ou Federal, enquanto perdurarem as motivas da 
Pu fl cáo; 

2.2.4 - Direta ou indiretamente, empresa ou firma mercantil individual canstituida 
por servidar ou dirigente de órgáo ou entidade contratante ou responsável pela licitação, nos 
termos do art. 9 0 , Inciso Ill, da Lei Federal n° 8.666/93; 

03—DO CREDENCIAMENTO DOS REP RESENTANTES 

3.1 - Para fins de credenciamenta junta ao Pregoeiro e Equipe de Apoia, a 
licitante deverá enviar urn representante munido de documenta que a credencie a 
participaçãa, respondendo este pela representada, devendo, ainda, no horário indicada no 
preâmbulo deste Edital, identificar-se exibindo a Carteira de Identidade ou outro documento 
equivalente. 

3.2 - 0 credenciarnento far-se-6 mediante a apresentacãa dos seguintes 
documentos: 
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3.2.1 - No caso de diretor, socio ou proprietário da empresa licitante que 
comparecer ao local, deverá comprovar a representatividade par meio da apresentacão: de 
ato constitutivo, estatuto au contrato social, do dacumenta de eleiçao de seus 
administradares, devidamente registradas na Junta Comercial au no cartOrio de pessoas 
jurIdicas, conforme a caso (côpia autenticada na forma do subitern 7.4). 

3.2.2 - Tratanda-se de procuradar deverá apresentar instrumento pCiblico ou 
particular de procuraçào, corn firma reconhecida em cartório, corn poderes expressos para 
formular ofertas e lances de preços e praticar todos os demais atos pertinentes aa certame, 
em nome da licitante, acompanhado do carrespandente documento, dentre as indicados no 
subitem acima, que comprave as paderes do mandante para a outorga. 

3.2.3 - Cada credenciado poderá representar apenas urna licitante. 

3.3 —No momenta do credenciamento deverá ser apresentada DECLARAçAO 
DE HABILITAAO conforme Anexo III, e de acordo corn a incisa VII, artigo 40  da Lei 
Federal n° 10.520/2002, danda ciência de que cumprem plenamente as requisitos da 
habilitaçâo. 

3.4 - A empresa licitante somente poderá se pranunciar através de seu 
representante credenciado e ficará abrigada pelas declaraçöes e manifestaçôes do mesmo. 

3.5 - 0 representante legal da licitante que näo se credenciar perante a 
Pregoeira e Equipe de Apoio ou cuja docurnenta de credenciamenta esteja irregular, ficará 
impedido de participar das fases de lances verbais, de negociação de preças, de declarar a 
intençãa de interpor recurso, enfim, para representar a licitante durante a reunião de 
abertura dos envelopes Praposta au Dacumentaçäo relativos a este Pregão, caso em que 
será mantido a seu preço apresentada na propasta escrita, para efeito de ardenaçâa das 
propastas e apuração do rnenar preça. 

3.6 - As MPE, nos termas do art. 72 da Lei Camplementar no 123/06 e devida a 
necessidade de identificaçãa pela Pregaeira, deveraa credenciar-se acrescidas das 
expressôes "ME" au "EPP" a sua firma ou denominacãa e apresentar a CERTIDAO 
SIMPLIFICADA DA JUNTA COMERCIAL ou DEcLARAcA0 DE ENQUADRAMENTO 
COMO MICROEMPRESA OU EMPRESA DE PEQUENO PORTE EXPEDIDA PELA 
JUNTA COMERCIAL OU CARTORIO DE REGISTRO ou CERTIFICADO DE CONDIçAO 
DE MICRO EMPRESARIO INDIVIDUAL - CCMEI, COM A DEcLARAçAO DE 
ENQUADRAMENTO COMO MPE, ANEXO VII, assinada pelo seu proprietária au sOcios ou 
cantador responsável pela escrituraçaa da empresa devidarnente registrado no Orgão 
Regulador. 

3.6.1 - 0 credenciamento do licitante coma MPE samente será procedida pela 
Pregoeira se a interessado comprovar tal situação jurIdica através do seu instrumenta 
constitutivo registrado na respectiva Junta Comercial au órgãa carnpetente, no qua[ conste a 
inclusãa no seu norne coma ME ou EPP, ou através da apresentaçãa do comprovante de 
enquadramento do licitante na condiçaa de ME au EPP mediante declaração em 
instrurnento próprio para essa finalidade no respectiva órgao de registro de seus atas 
canstitutivos; 
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3.6.2 - 0 descumprirnento da lei, sem prejuIzo das sançöes cabIveis, não 
acrescendo ao name credenciado as extensöes ME ou EPP, significa renUncia expressa e 
consciente, desobrigando a Pregoeira, dos benefIcios da Lei Complernentar n° 123/06 
aplicáveis ao presente certame; 

3.6.3 - A responsabilidade pela declaraçao de enquadramento coma MPE é 
tnica e exclusiva do licitante que, inclusive, se sujeita a todas as consequências legais que 
possam advir de urn enquadramento falso ou errôneo. 

3.7 - 0 representante poderá ser substituido par outro devidamente cadastrado; 

3.8 - A näo apresentacaa ou a não incorporacão do documento de 
credenciamento nao inabilitará a licitante, rnas impedira a representante de manifestar-se e 
responder pela mesma. 

3.9 - Caso a proponente não compareça, mas envie toda a documentaçâo 
necessária dentro do prazo estipulado, participará do Pregão corn a prirneira proposta 
apresentada quando do inicio dos trabaihos, devendo estar ciente que estará renunciando a 
fase de lance, de negociação e a interpasição de recursos. 

3.10— A falta ou incorreção do documento de credenciamento nao impedirã 
a licitante de entregar os envelopes da pro posta e de habiiitação, mas a impedirã de 
manifestar-se no certame. 

3.11 - Os documentos para o credenciamento referido nos subitens 
anteriores, deverão ser apresentados fora dos envelopes. 

04— DO RECEBIMENTO DOS ENVELOPES 

4.1 - Ate a dia, horário e local fixados no preâmbulo deste Edital, a licitante 
deverá apresentar a Equipe de Apoia, juntarnente corn a Declaraçäo de Habilitaçäo 
(conforme Anexo III), a prapasta escrita e a docurnentaçao, em envelopes separados, 
fechados e rubricados no fecho, contendo em suas partes externas e frontais, em caracteres 
destacados, além da razão social do licitante, se as mesmos não forem timbrados: 

4.1.1 - As ernpresas deverâo apresentar as envelopes Propasta Comercial 
separadamente, conforrne a cota que for participar, COTA PRINCIPAL (75%), COTA 
RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, e/ou COTA GLOBAL (100%). A Proposta Comercial Global 
sO será julgada se todas as licitantes forem MPE e/ou quando houver samente empresas 
participantes que não se enquadrarem na Lei Cornplernentar 123/2006. (conforme subitem 
5.1). 

PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENcA0 DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 042/2017 
PREGAC PRESENCIAL No 008/2017 
ENVELOPE 01 - PROPOSTA COMERCIAL 
COTA PRINCIPAL (75%) / COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI / COTA 

GLOBAL (100%) 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçAO DO GURGUEIA - P1 
PROCESSO ADMINISTRATIVO No 042/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 008/2017 
ENVELOPE 02— DOCUMENTAçAO HABIUTAçA0 

Parágrafo Unico - A Proposta, Declaração e demais docurnentos exigidos no 
presente pregão deverão ser elaborados em I papel timbrado da empresa, contendo a razäo 
social do licitante, CNPJ, endereco, fone, etc 

05— DA PROPOSTA 

5.1. - Todas as empresas deverão obrigatoriamente elaborar proposta da COTA 
GLOBAL (100%) (conforme anexo I, LOTE I), contendo todos os itens constantes da COTA 
PRINCIPAL (75%) e COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, totalizando 100% (cern por 
cento) dos itens a serem adquiridos. Se porventura todas as participantes forem MPE e/ou 
quando houver sornente empresas participantes que nao se enquadrarem na Lei 
Complementar 123/2006, a pregoeira julgará somente a COTA GLOBAL (100%) 
apresentada, descartando as propostas comerciais da COTA PRINCIPAL (75%) e COTA 
RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, aplicando os benefIcios legais estabelecidos neste edital e 
na legislacäo vigente. 

5.1.1 - Havendo somente licitante MPE ficam as mesmas obrigadas a participar 
de 100% (cern por cento) dos produtos licitados devendo a rnesma apresentar COTA 
GLOBAL (100%) (conforme anexo I, LOTE I). 

5.1.2 - Havendo a participação de licitantes que náo se enquadrem na condição 
de "MPE" e a participacào de empresas MPE, e que atuem no ramo de atividade referente 
ao objeto licitado, a pregoeira julgará as propostas cornerciais separadamente, COTA 
PRINCIPAL (75%) (Anexo I, LOTE II) e COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI, (Anexo I, 
LOTE III), descartando a COTA GLOBAL (100%), (Anexo I, LOTE I), caso seja apresentada 
pelas licitantes, aplicando os beneficios legais estabelecidos neste edital e na Iegislação 
vigente. 

5.1.3 —As Propostas deverào ser redigidas corn clareza, sem emendas, rasuras, 
acréscirnos ou entrelinhas, devidamente datada e assinada, corno tambérn rubricadas todas 
as suas folhas, vedadas cotaçöes alternativas, corn identificaçäo do proponente, corn data e 
rnenção ao nümero do Edital. 

5.1.4 - A licitante deveré apresentar o preço unitário e preço total, conforme 
Anexo I e II deste Edital, e ao final corn a indicaçao do total geral da proposta, em algarismo 
e por extenso, e deveré ainda a licitante inforrnar a marca do objeto ofertado, sob pena de 
desclassificaçâo da proposta. 

5.1.5 - Somente serão aceitos preços cotados em moeda nacional, ou seja, em 
Real (R$), em algarismos arábicos. 

5.1.6 - Nos preços cotados deverão estar inclusos todos as custos diretos e 
indiretos, compreendendo as impostos, taxas, fretes, e as despesas decorrentes do 
fornecimento, bern ainda, deduzidos quaisquer descontos que venham a ser concedido 
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5.1 .7 - Os preços deveräo ser cotados corn apenas duas casas decimais. 

5.1.8 - A 61tima foiha deverá estar carimbada corn o CNPJ/MF da ernpresa 
licitante. A falta do carimbo não irnplica na desclassificaçâo da licitante caso a proposta 
esteja corn todas as suas folhas irnpressas ern papel tirnbrado da ernpresa licitante. 

5.1.9 - Deve informar o prazo de validade da proposta, que não poderá ser 
inferior a 60 (sessenta) dias, contados da data de abertura dos envelopes de proposta. 

5.1.10 - Orcarnento discriminado, contendo unidades, marcas, quantidades, 
todos os custos diretos e indiretos constantes na alinea anterior, conforme Anexo I. 

5.2 - Caso o prazo estabelecido no subitem 5.1.9 não esteja indicado na 
proposta, o mesmo será considerado como aceito pela licitante para efeito de julgamento. 

5.3 - Não se admitirá proposta elaborada em desacordo corn os termos deste 
Edital, ou que apresentar preços global ou unitário inexequIveis, simbôlicos, irrisórios ou de 
valor zero, incompatIveis corn os preços de insumos e salários de mercado acrescido dos 
respectivos encargos. 

5.4 - Conta bancária: nome e nürnero da conta corrente do licitante. 

5.5 - 0 preço ofertado permanecerá fixo e irreajustável, excetuando-se Os 
aumentos estabelecidos por Lei. 

NOTA I - As Cotas distribuidas, conforme artigo 48, inciso I, da Lei 
Complementar n° 123/2006, Alterada pela Lei Complementar no 147/2014: 

"COTA PRINCIPAL (75%)" - Lote/itens abertos para a participacao de todos os 
interessados, inclusive os que se enquadrem na condição de 'MPE" e que atuem no ramo 
de atividade referente ao objeto licitado. 

"COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI" - Lote/itens constituldos por ate 25% 
(vinte e cinco por cento) do quantitativo do respectivo objeto, estão abertos para a 
participação exclusiva de "MPE", sem prejuIzo de sua participaçâo nos lotes da cota 
principal, e que atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforrne determina 
o artigo 48 da Lei Complementar n° 123/2006, Alterada pela Lei Complementar n° 147/2014. 

"COTA GLOBAL (100%)" - Lote/itens constituldos por 100% (cern por cento) 
do quantitativo do respectivo objeto, cuja proposta será julgada pelo pregoeiro quando 
houver sornente participantes MPE e/ou quando houver somente empresas participantes 
que não se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006. 

NOTA 2 - Na hipótese de uma MPE sagrar-se vencedora da Cota Principal 
(75%) e da Cota Reservada (25%) para o mesmo item, serã registrado para ambas as 
cotas apenas o preço menor, ou seja, e expressamente vedado que o fornecedor 
pratique precos distintos para o mesmo item. 
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NOTA 3 - Caso nao haja licitantes interessados na cota reservado (25%) 

para ME, EPP e ME!, o licitante vencedor da cota principal (75%) fica obrigado a 

fornecer/executar os itens referentes a cota reservada pelo mesmo valor oferecido na 

cota principal. 

Nota 4— A pro posta comercial global será julgada quando somente estiver 

participando do certame empresas que se enquadrem como MPE e/ou quando houver 

somente empresas participantes que nao se enquadrarem na Lei Complementar 

12312006, para que nao haja a pratica de preços distintos para os mesmos itens 

licitados na COTA PRINCIPAL (75%) (Anexo I, LOTE I!) e COTA RESERVA (25%) 

ME/EPPIMEI, (Anexo I, LOTE Ill). 

5.6 - A apresentação das propostas implicará na plena aceitação, por parte do 

licitante, das condiçöes estabelecidas neste edital e anexo. 

06— DO JULGAMENTO E cLAssIFIcAçAo DAS PROPOSTAS 

6.1 - No dia, hora e local designado no preâmbulo deste Edital, será aberta 

sessão ptiblica para processamento do Pregão, iniciando-se corn o credenciamento dos 

interessados em participar do certame e recebirnento dos envelopes corn propostas escritas 

e documentação de habilitação. 

6.1.1 - A pregoeira no ato do credenciamento verificará se todos os licitantes 

são MPE ou sornente empresas que não se enquadrarem na Lei Complementar 123/2006, 

apOs a confirmação, o mesmo julgará sornente os envelopes corn a COTA GLOBAL 

(100%), (Anexo I, LOTE I), conforme subitem 51, aplicando os beneficios legais 

estabelecidos neste edital e na legislacão vigente. 

6.1.2 - Havendo a participação de licitantes que não se enquadrern na condição 

de "MPE" e a participação de empresas MPE, o pregoeiro julgará as propostas comerciais 

separadamente, COTA PRINCIPAL (75%) (Anexo I, LOTE II) e COTA RESERVA (25%) 

ME/EPP/MEI, (Anexo I, LOTE Ill), descartando a COTA GLOBAL (100%), (Anexo I, LOTE 

I), caso seja apresentada pelas licitantes, aplicando os beneficios legais estabelecidos neste 

edital e na legislação vigente. 
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6.2 - A Pregoeira procederá a abertura do Envelope n° 01, contendo a Proposta 

de Preços Escritos ordenando-as em ordem crescente de preços e, em seguida, fará uma 

análise prévia dos precos, observando a exatidâo das operacöes aritméticas que 

conduzirarn ao preco total, procedendo-se as correcöes de eventuais erros, tornando como 

corretos e adotando como critério de aceitabilidade os preços "unitários". 

6.3 - Durante o julgamento e análise das propostas, sera verificada, 

prelim inarmente, a conformidade das propostas apresentadas corn os requisitos 

estabelecidos neste Edital, devendo ser classificadas para a etapa cornpetitiva, ou seja, fase 

de lances verbais, somente aquelas que atenderem plenamente a esses requisitos. 

6.4 - Após proceder conforme descrito no subitem anterior, o Pregoeiro 

selecionará as propostas para fase de lances, observando os seguintes critérios: 

a) Classificará a licitante autora da proposta de MENOR PREO GLOBAL FOR 

LOTE e todas aquelas apresentadas corn preços sucessivos e superiores em ate 10% (dez 

por cento), em relação ao rnenor preço ofertado, disposto em ordem crescente, para que os 

representantes legais das licitantes participem da etapa de lances verbais. 

b) Não havendo pelo menos 03 (trés) propostas na condição definida na alinea 

anterior, serào selecionadas as propostas que apresentarem os menores preços, ate o 

máxirno de 03 (trés), incluindo a primeira classificada, quaisquer que sejam Os preços 

ofertados, observado o subitem 5.1.5. No caso de empate nos preços, serão admitidas 

todas as propostas empatadas, independenternente do nUmero de licitantes. 

c) Havendo empate entre 02 (duas) ou mais propostas selecionadas para a fase 

de lances, realizar-se-á o sorteio para definir a ordem da apresentação dos lances. 

6.4.1 - Serão desclassificadas as propostas que: 

a) Tenham inobservado o presente edital, estejam incompletas, apresentern 

emendas, rasuras ou entrelinhas ou, ainda, linguagem que dificulte a exata cornpreensào do 

enunciado; 

b) Não se refira a integralidade do objeto; 
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c) Apresentern preços sirnbólicos, irrisOrios ou de valor zero, incompativeis corn 

os precos de mercados, excessivos ou rnanifestarnente inexequiveis; 

d) Não atenda as exigencias deste instrurnento convocatório ou das diligências. 

6.5 - 0 Pregoeiro convocará as licitantes selecionadas conforrne item 6.4 para a 

apresentação de lances verbais, de forma sucessiva, de valores distintos e decrescentes. 

iniciando-se pelo autor da proposta de maior preço, seguindo-se das demais em ordern 

decrescente de valor. 

6.6 - 0 Pregoeiro, antes da etapa de lances, estabelecerá o intervalo mInimo 

entre os lances, para agilizar a sessão. 

6.7 - Na fase de lances verbais será permitido o uso de celulares pelos 

representantes para eventuais consultas telefônicas, os quais disporão ate o máximo de 03 

(trës) minutos, por consulta. 

6.8 - Em observância a Lei Complementar Federal n° 123/2006, na presento 

licitacao será assegurada, como critério de desempate, preferéncia de contratação para as 

MPE. 

6.8.1 - Entende-se por empate aquelas situaçöes em que as propostas 

apresentadas pelas MPE sejam superior ate 5% (cinco por cento) a proposta mais bern 

classificada. 

6.8.2 - Encerrada a etapa de lances, caso não tenha sido ofertado por uma 

MPE, será assegurado a essas empresas o direito de preferência a contratação, previsto no 

artigo 44 e 45 da Lei Complementar 123/2006 para itens abertos ao mercado geral ou pr 

os que sejam itens da cota principal de ate 75%. 

6.8.3 - 0 pregoeiro consultará a MPE meihor classificada, dentre aquelas que 

estejam na situaçao de empate, ou seja, cujo valor do ultimo lance seja igual ou superior em 

ate 5% (cinco por cento) em relaçâo ao valor apresentado pela proponente detentora do 

menor preço, para que manifeste a intençâo de apresentar novo lance proposta corn valor 

inferior ao valor da melhor oferta apurada 

6.9 - Ocorrendo o empate, proceder-se-á da seguinte forma: 
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6.9.1 - A MPE mais bern classfticada sera convocada para apresentar nova 

proposta, inferior àquela considerada vencedora do certame. no prazo rnáximo de 05 (cinco) 

minutos após o encerramento dos lances, sob pena de preclusâo. (inciso I do art. 45 da Lei 

Corn plementar Federal n° 123/2006); 

6.9.2 - Não ocorrendo a contratação da MPE, na forma do subitem 6.9.1 deste 

Edital, serão convocadas as remanescentes que porventura se enquadrern na hipótese do 

subitern 6.8.1 deste Edital, na ordem classificatôria, para o exercicio do mesrno direito 

(inciso II do art. 45 da Lei Complementar Federal n° 123/2006); 

6.9.3 - Na hipótese da nào contratação nos termos previstos no subitem 6.9 

deste Edital, o objeto licitado será adjudicado em favor da proposta originalmente vencedora 

do certame (§ 1 1  do art. 45 da Lei Complernentar Federal n° 123/2006); 

6.9.4 - 0 disposto neste subitem sornente se aplicará quando a melhor oferta 

inicial não tiver sido apresentada por MPE (§ 21  do art. 45 da Lei Complernentar Federal n° 

123/2006); 

6.10 - A desisténcia em apresentar lance verbal, quando convocado pe!o 

Pregoeiro, implicará a exclusão da licitante da etapa de lances verbais e a manutençao do 

ültirno preço apresentado pela licitante, para efeito de ordenação das propostas. 

6.11 - Não poderá haver desisténcia dos lances ofertados, sujeitando-se a 

licitante desistente as penalidades previstas neste Edital. 

6.12 - Não havendo mais interesse das licitantes em apresentar lance verbal, 

sera encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas, exclusivarnente pelo critério de 

MENOR PREc0. 

6.13— Caso não se realizem lances verbas, será verificada a conforrnidade entre 

a proposta escrita e o valor estimado para contrataçáo. 

6.14 - Declarada encerrada a etapa competitiva e ordenadas as ofertas o 

pregoeiro verificará a existència de empresas corn PRIORIDADES DE CONTRATAçAO ou 

MARGEM DE PREFERENCIA. Em havendo procederá aos cálculos conforme abaixo e 

reclassificará as ofertas: 
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6.14.1 - Para promover a desenvolvimento econômico e social no âmbito 
municipal e regional, a ampliação da eficiência das polIticas pCiblicas, o incentivo a inovaçâo 
tecnolOgica e o tratamento diferenciado e simplificado para as MPE, a Autoridade 
Competente poderá, justificadamente, e que possua oferta ate 10% (dez por cento) 
superiores em relacao ao melhor preço válido, desde que este nào seja de MPE 
considerada Local/Regional; 

6.14.2 - Entende-se como empresa sediada regionalmente, aquela que possua 
registro em uma das cidades relacionadas no ANEXO IX deste edital; 

6.14.3 - Para fins de aplicação da prioridade de contratação prevista no artigo 
48, § 30  da Lei Complementar no 123/2006 a MPE sediada local ou regionalmente fará jus 
aos mesmos beneficios, sendo, portanto, denominada genericamente MPE Regional; 

6.14.4 - A condicao de MPE Regional será verificada no momento do 
encerramento da fase lance, por meio de Declaraçâo de que sua sede está localizada em 
um dos municipios listados no ANEXO IX deste edital; (ver modelo de declaraçâo no 
ANEXO VII item 04). 

6.14.5 - Para fins de aplicação do artigo 48, §3 0  da Lei Complementar 123/2006, 
entende-se como melhor preço vâlido, a melhor oferta na fase de lance feita por urn licitante 
habilitado; 

6.15 - Em observância ao artigo 48, § 3 1  da Lei Complementar Federal no 
123/2006, na presente licitação será assegurada, como preferência de contratação para as 
MPE sediadas local ou regionalmente, ate a limite de 10% (dez por cento) do melhor preço 
válido. (empresas sediadas em cidades relacionadas no ANEXO IX). 

6.16 - Sendo aceitável a oferta de menor preço, será aberto o envelope 
contendo a documentaçäo de habilitação do licitante que a tiver formulado visando a 
confirmacão das suas condiçöes habilitatOrias. 

6.16.1 - Constatado a atendimento pleno das exigências editalicias, será 
declarado o proponente vencedor, sendo-Ihe adjudicado o(s) objeto(s) licitado(s). 

07— DA HABILITAçA0 E SEU JULGAMENTO 

7.1 - Para habilitacão neste Pregao, ultrapassada a fase de propostas, a 
Iicitante, detentora da meihor oferta, deverá comprovar, mediante apresentaçào no 
ENVELOPE no 02, os documentos a seguir relacionados, entregues de forma ordenada e 
numerados, de preferência, na seguinte ordem, de forma a permitir a maior rapidez na 
conferência e exame correspondentes: 

7.1.1 - Documentac5o relativa a HABILITAçAO JURIDICA: 

a) Cédula de Identidade e CPF do empresário ou sócio; 

b) Registro comercial, no caso de empresa individual; ou 

P~~ 
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c) Ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, corn suas 
alteraçöes ou a respectiva consolidaçäo, se houverem, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedade comercial e, no caso de sociedade por açöes, acompanhado de 
docurnento de eleição de seus administradores; ou ainda: 

d) Inscricao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhado de 
prova de eleiçâo da diretoria em exercicio; 

e) No caso de Sociedades que envolvem outra ernpresa jurIdica corno sOda, 
junta-se para a habilitacão o CNPJ da respectiva empresa; 

f) Decreto de autorização, em se tratando de empresa ou sociedade 
estrangeira em funcionamento no Pals, e ato de registro ou autorização para 
funcionarnento expedido pelo orgào competente, quando a atividade assirn o exigir, 
arquivados na junta comercial. 

7.1.2 - Documentacao relativa a REGULARIDADE FISCAL e TRABALHISTA: 

a) Prova de insdrição no Cadastro Nacional da Pessoa Juridica do Ministério da 
Fazenda (CNPJ/MF); 

b) Prova de inscricão no Cadastro de Contribuintes Estadual e/ou 
Municipal, relativa ao domiculio ou sede da licitante, pertinente ao rarno de atividade e 
compatIvel corn a objeto licitado; 

c) Prova de regularidade para corn a Fazenda Federal: Certidäo Conjunta 
Negativa de Débitos relativos a Tributos Federais e a DIvida Ativa da União, ou 
Certidão Conjunta Positiva corn efeito negativo, expedida pela Secretaria da Receita 
Federal do Brasil (RFB) e Procuradoria Geral da Fazenda Nacional (PGFN), (Portaria 
Conjunta PGFN I RFB n° 1.751, de 01/1012014); 

d) Prova de regularidade corn a Fazenda PUblica Estadual (Certidão Negativa de 
Débitos Gerais, compreendendo todos os tributos de cornpetência do Estado), ernitida pelo 
Orgão competente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da Lei. 
(Certidão Quanto a Divida Ativa e Certidão de Quitacão de Tributos ou Certidäo 
Conj u nta); 

e) Prova de regularidade corn a Fazenda PUblica Municipal (Certidão Negativa 
de Débitos Gerais, compreendendo todos as tributos de competência do MunidIpio), ernitida 
pelo Orgào cornpetente, da localidade de domicilio ou sede da empresa licitante, na forma da 
Lei. (Certidào Quanto a DIvida Ativa e Certidão de Quitacão de Tributos ou Certidão 
Conj u nta); 

f) Certificado de Regularidade perante a Fundo de Garantia do Tempo de 
Serviço I FGTS; 

g) Certidáo Negativa de Débitos Trabalhistas (CNDT), na forma da Lei Federal n° 
12.440 de 07.07.2011. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92-Redenç5o do Gurgueia - P1 



M~l 11UM 	1,0L Es 

 

7.1.3 - Documentaçâo relativa a QUALIFICAçAO ECONOMICO-FINANCEIRA: 

a) Balanço patrimonial, assinado por contabilista habilitado e pelo 
representante da empresa, e demonstracoes contábeis do Ciltirno exercIcio social (2015 e/ou 
2016), exigIveis e apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situação financeira 
da empresa, vedada a sua substituição por balancetes ou balancos provisOrios; (exceto 
para MPE); 

a. 1) Entenda-se por 'na forma da lei" o seguinte: quando S/A, balanço 
patrimonial devidamente registrado (art. 289, caput e § 5 0 , da Lei Federal n° 6.404/76); 
quando outra forma societária, balanco acompanhado de copia do termo de abertura e 
encerramento do livro Diário do qual foi extraido (art. 5, § 2 0  do Decreto Lei no 486/69), 
autenticado pelo Orgào corn petente do Registro do Comércio; 

a. 2) Sociedades constituidas ha menos de 01 (urn) ano poderão participar do 
Pregão apresentando o balanço de abertura, devidamente registrado ou autenticado na 
Junta Comercial, assinado por contabilista habilitado e pelo representante da ernpresa; 

b) Certidão Negativa de Faléncia ou Concordata expedida pelo distribuidor da 
sede da pessoa jurIdica, ou de execuçäo patrimonial, expedida no dornicIlio da pessoa 
jurIdica, a rnenos de 120 (cento e vinte) dias da data prevista para abertura do Pregäo. 

7.1.4 - Declaração, observadas penalidades cabIveis, de superveniência de 
fatos impeditivos da habilitaçâo, conforrne Anexo IV deste Edital; 

7.1.5 - Declaraçäo da licitante de que não possui em seu quadro de pessoal, 
ernpregado (s) corn rnenos de 18 (dezoito) anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre 
e de 16 (dezesseis) anos em qualquer trabalho, salvo na condicão de aprendiz, a partir de 
14 (quatorze) anos, nos terrnos do lnciso XXXIII do artigo 7 1  da Constituição Federal (na 
forma do Anexo V deste Edital); 

7.1.6 - Declaracão da licitante de que nao ha sOcios, gerentes ou diretores da 
licitante que sejarn cônjuge, cornpanheiro ou parente em linha reta, colateral ou por 
afinidade, ate a terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos árgàos do municipio de Redenção do Gurguéia - Piaui. (na 
forma do Anexo VIII deste Edital). 

7.2 - Os documentos solicitados que por sua natureza devam ser expedidos por 
Orgao püblico, deverào estar no prazo de validade neles previstos, e todos os demais que 
nâo conste expressarnente seu prazo de validade, considerar-se-ão válidos por 90 (noventa) 
dias contados da data de sua ernissão, a exceçäo de atestado (s) de capacidade técnica 
que não será (ão) objeto de aferição quanto a esse aspecto. 

7.3 - Sob pena de inabilitação, todos as documentos apresentados para 
habilitação deverão estar: 

a) Em nome da licitante e, preferencialmente, corn nümero do CNPJ e corn o 
endereco respectivo; 
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b) Se a licitante for matriz, todos os documentos deverão estar em name da 
matriz; 

c) Se a licitante for a filial, todos as documentos deverãa estar em name da filial, 
exceto aqueles docurnentos que, pela própria natureza, comprovadamente, farem emitidos 
somente em name da matriz. 

7.4 - Os documentos exigidos neste Pregão poderão ser apresentados em 
original, por qualquer pro cesso de cOpia, autenticado por cartório corn petente ou 
pelos servidores da Sala da Comissão de Licitação no ato da abertura dos envelopes, 
ou pub!icacao em órgao da imprensa oficial, ate as 12:00 horas do ültimo dia atil que 
anteceder a data marcada para abertura dos envelopes Proposta e Docurnentação. 

7.4.1 - Serãa aceitas samente cópias legIveis; 

7.4.2 - Nâo serâo aceitas dacumentos cujas datas estejam rasuradas; 

7.4.3 - 0 Pregoeiro reservar-se o direito de solicitar a original de qualquer 
dacumenta, sempre que tiver dUvida e julgar necessário. 

7.5 - Corn relação a documentação de regularidade fiscal, sendo a licitante MPE, 
a mesma deverá apresentar tados as dacumentas exigidas neste Edital, mesmo que 
apresente alguma restriçäo (art. 43 da Lei Camplementar Federal n° 123/2006). 

7.5.1 - Sendo a propanente vencedora MPE, e havenda alguma restriçäo na 
compravação da regularidade fiscal, ser-lhe-á assegurado a prazo de 05 (cinca) dias Uteis, 
cam termo inicial a partir da publicacäa do avisa de resultado, prarragáveis par igual 
perlado, a criteria da Administraçao Püblica, através do Pregoeiro, para a regularizacao da 
documentaçâo, pagamento au parcelamento do débito, e emissâo de eventuals certidöes 
negativas au positivas corn efeito de certidäo negativa (§ 1 0  do art. 43 da Lei Camplernentar 
Federal n° 123/2006). 

7.5.2 - A naa-regularizacãa da docurnentaçäo, no prazo concedido, implicará 
decadência do direito a contrataçào, sern prejuiza das sançöes previstas no art. 81 da Lei 
Federal no 8.666/93, senda facultado a Administraçào convocar as licitantes remanescentes, 
na ordem de classificaçâo, para a assinatura do contrato, au revagar a licitaçâo (§ 2 1  do art. 
43 da Lei Complernentar Federal n° 123/2006). 

7.6 - ApOs exarninados e julgadas as dacumentas apresentados para efeito de 
habilitação das licitantes, mediante confronto corn as condiçöes deste Edital, serãa 
desqualificados e nào aceitos aqueles que nao atenderern as exigências aqui estabelecidas. 

7.7 - Quanda tadas as licitantes farern inabilitadas, a Pregoeira poderá fixar-Ihes 
o praza de 08 (oito) dias Uteis para a apresentaçâo de novos documentos escoimadas das 
causas referidas no ato inabilitatória. 

7.7.1 - Serâa exigidas para reapresentação apenas as documentas 
desqualificadas e nàa aceitas; 

Rua do Ferreiro, s/ri, Bairro Plana/tina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.54.38010001-92 - Redep do Gur uéia - P1 



ccø4o ad 

SECRETARIA 4'Ef!1 
7.7.2 - As licitantes poderão abdicar do prazo estabelecido, de comum acordo. 

7.8 - Se o licitante desatender as exigéncias habilitatória, 0(a) Pregoeiro(a) 
examinará a oferta subsequente, verificando sua aceitabilidade e procedendo a verificacâo 
da habilitação do licitante, na ordem de classificacâo, e assim sucessivamente ate a 
apuração de uma proposta que atenda as instruçôes, sendo o respectivo licitante declarado 
o vencedor e a ele adjudicado o objeto do certame. 

8—DO RECURSO E DA IMPuGNAçA0 

8.1 - Qualquer interessado poderá, ate 02 (dois) dias üteis antes da data fixada 
para abertura dos envelopes e da sessão de processarnento do Pregão, solicitar 
esclarecimentos, providências ou impugnar o presente Edital, sob pena de decadéncia de 
faz6-lo administrativamente. 

8.2 - A petição deverá ser dirigida ao Pregoeiro, devendo o mesmo decidir no 
prazo de 24 (vinte e quatro) horas, ou conforme a complexidade poderá submetê-la a 
Assessoria JurIdica para análise e parecer; 

8.3 - Acobhida a impugnação ao ato convocatôrio, ou não sendo possIveb a 
decisão administrativa pertinente antes da data fixada para a realizaçâo deste Pregao, será 
designada nova data para reabização do certame, corn a devida publicidade, inclusive das 
alteraçoes, se houverem. 

8.4 - Manifestaçâo da intençâo de interpor recurso, pleiteada pela licitante 
deverá ser feita ao Pregoeiro imediatamente apOs a declaração do (s) vencedor (es), nos 
casos de: 

a) Julgarnento das propostas; 

b) Habilitaçäo ou inabibitaçao da bicitante; 

c) Outros atos e procedimentos. 

8.5 - A bicitante na sua manifestaçao expbicitará, necessariamente, a rnotivaçâo 
consistente que será liminarmente avaliada pebo Pregoeiro, o qual decidirá peba sua 
aceitação ou não. 

8.6 - A falta de rnanifestação imediata e motivada da intençäo de interpor 
recurso pela bicitante, irnplicará na decadência desse direito, podendo o Pregoeiro adjudicar 
o objeto a licitante vencedora. 

8.7 - Admitido o recurso, a bicitante terá o prazo de 03 (trés) dias üteis para a 
apresentação das razöes recursais escritas, dirigidas ao Pregoeiro, e estará disponIvel as 
demais bicitantes classificadas, para impugnâ-lo ou nào, apresentando suas contrarrazöes 
em ate 03 (trés) dias üteis, contados do térrnino do prazo da recorrente, sendo-Ihes 
assegurada vista imediata em cartório dos autos do Pregào. 
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8.8 - As licitantes que desejarem impugnar 0(s) recurso(s), ficarão intimadas a 
faz6-lo desde a reunião de realizacào do Pregao. 

8.9 - Uma vez tempestivo, o Pregoeiro receberá o recurso, declarando o seu 
efeito suspensivo, e encaminhará a Assessoria JurIdica para análise e parecer, sendo a 
deciso proferida pela autoridade competente responsável pela homologacâo da licitação. 

8.10 - 0 provimento quanto ao mérito do recurso pela autoridade competente 
implica tao somente a invalidacao daqueles atos que não sejam passiveis de 
aproveitamento. 

8.11 - ApOs decididos as recursos e constatada a regularidade dos atos 
procedimentais, a autoridade competente poderá adjudicar a objeto do Pregão a licitante 
vencedora, e em consequència homologar a procedimento licitatOrio. 

8.12 - Nào serão conhecidas as impugnaçöes e as recursos apresentados fora 
do prazo legal e/ou subscritos por representante nao habilitado legalmente ou não 
identificado no processo para responder pelo proponente. 

9— DA c0NTRATAçA0 

9.1 - Será firmado contrato ou instrumenta equivalente corn a licitante vencedora 
corn base nos dispositivos da Lei Federal n° 8.666/93, Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto 
n° 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, Lei Complementar no 123/06, alterada pela Lei 
Complementar no 147/2014, de 07 de agosto de 2014. 

9.2 - 0 prazo para assinatura do contrato ou instrumento equivalente, será de 
ate 05 (cinco) dias, após regular convocação do MunicIpio de Redenção do Gurguéia - P1, 
podendo ser prorrogado uma (mica vez por igual periodo, quando solicitado pela parte, 
durante a seu transcurso, desde que acorra motivo justificado devidamente aceito pebo 
CONTRATANTE. 

9.3 - Na hipOtese de a(s) licitante(s) convocada(s) nao assinar(em) a(s) 
contrato(s) no prazo mencionado no subitem anterior, a Prefeitura de Redenção do 
Gurguéia - P1, convocará a(s) licitante(s) remanescente(s), na ardern de classificação, para 
faz&-lo em igual prazo e nas mesmas condiçöes da proposta vencedora, inclusive quanta 
aos preças, ou revogar a licitação. 

9.4 - 0 contrato poderá ser alterado de acordo corn o artigo 65, da Lei n° 
8.666/93, mediante Termo Aditivo, ate o limite estabelecido no § 1 1  do artiga 65, também da 
Lei no 8.666/93. 

10— DO PAGAMENTO 

10.1 - A Prefeitura, após a verificaçao do fornecimento, efetuará a pagamento a 
contratada, mensalmente, ate o dia 10 (dez) do més subsequente ao do fornecimento, 
crédita em conta da Contratada, cuja conta será indicada pela mesma, devenda a respectiva 
fatura discriminativa ser entregue a Prefeitura ate a (Itima dia (itib de cada mês, prorrogando- 

Pc 
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se a data de pagamento, sem onus ou acréscimos, na mesma proporção de eventual atraso 
ocorrido na entrega da fatura; 

10.1.1 — Afatura deverá contertodos as generos alimentIcios adquiridos; 

10.1.2 - Eventuais diferencas, relativas aos fornecimentos dos gêneros 
alimentIcios serâo acertadas na fatura correspondente ao més seguinte; 

10.1.3 - Nenhurn pagamento isentará a contratada das suas responsabilidades e 
obrigacoes, nem implicará em aceitação definitiva dos serviços; 

10.2 - 0 Contratante poderá deduzir do montante a pagar os valores 
correspondentes a multas ou indenizacOes devidas pela Contratada, nos termos deste 
P reg âo. 

10.3 - Caso seja constatado erro ou irregularidade na Nota Fiscal, o Contratante, 
a seu critérlo, poderá devolve-la, para as devidas correçOes, ou aceitá-la, corn a justificativa 
da parte que considerar indevida. 

10.4 - Na hipOtese de devolução, a Nota Fiscal será considerada corno não 
apresentada, para fins de atendimento das condicOes contratuais. 

10.5 - 0 Contratante nào pagará, sem que tenha autorizado prévia e 
formalmente, nenhurn compromisso que lhe venha a ser cobrado diretarnente por terceiros, 
sejam ou nâo instituiçOes financeiras. 

11— DO RECEBIMENTO 

11.1 - Os bens serão fornecidos parceladamente, ate que seja atingida a 
quantidade total adquirida, em atendimento as requisicOes periOdicas escritas expedidas 
pelo Setor competente e assinadas pelo responsável; 

11.2 - As requisiçOes deverão conter a identificação da unidade requisitante, 
indicacao expressa do nCimero do contrato, do nmero desta licitacão, do nUmero do 
processo, a identificaçao da Contratada, a especificação dos itens, as quantidades, datas e 
horários; 

11.3 - As requisiçöes seräo expedidas por quaisquer meios de comunicaçào que 
possibilitem a comprovacão do respectivo recebirnento por parte da Contratada, inclusive 
fac-simile e correio eletrOnico. 

11.4 - Os bens deverão ser entregues a partir do recebimento da respectiva 
requisição. 

11.5 - Sem prejuizo de haver redução ou ampliacão da quantidade contratada, 
dentro dos limites legais, a critério do Contratante, estima-se em 10 (dez) meses contados 
da data da assinatura do contrato, a prazo para entrega total do objeto licitado; 
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11.6 - Correräo por conta da contratada todas as despesas de seguros, 
transporte, tributos, encargos trabalhistas e previdenciários, decorrentes da entrega e da 
propria aquisicao dos produtos; 

11.7 - Par ocasiâo da entrega, a Cantratada deverá colher no camprovante 
respectiva a data, a name, a cargo, a assinatura e a nümero do Registro Geral (RG), emitido 
pela Secretaria de Segurança PUblica, do servidor do Contratante responsável pelo 
recebimento; 

11.8 - A Contratada, caso tenha sua empresa fora do municIpio de Redençào do 
Gurguéia, Com prom eter-se-á entregar em tempo hábil Os gêneros alimentIcios na sede do 
municIpia, atendendo as necess,dades da Prefeitura, cumprindo fielmente o objeto deste 
contrato; 

11.9 - Relativamente ao disposto na presente cláusula, aplicam-se, 
subsidiariamente, as disposiçöes da Lei Federal n° 8.078/90 - Código de Defesa do 
Consumidor; 

11.10 - As demais formas de recebimento, conforme minuta contratual em 
a nexo. 

12— DAS PENALIDADES 

12.1 - Nos termos do art. 86 da Lei Federal n° 8.666/93, fica estipulado a 
percentual de 0,5% (meio por cento) sobre o valor inadimplido, a titulo de multa de mora, par 
dia de atraso injustificado no fornecimento do objeto deste Pregão, ate o limite de 10% (dez 
par cento) do valor total do contrato. 

12.2 - Em caso de inexecução total ou parcial do pactuado, em razão do 
descumprimento de qualquer das condiçoes avençadas, e demais condiçöes resultantes 
deste Pregào, a Contratante poderá, garantida a prévia defesa, aplicar a Contratada as 
seguintes penalidades: 

12.2.1 —Advertência; 

12.2.2 - Multa de 10% (dez par cento) sabre a valor total do contrato, no caso de 
inexecução total, recolhida no praza de 15 (quinze) dias corridos contados da comunicaçâo 
oficial; 

12.3 - Ficará impedida de licitar e de contratar cam a Administraçao Püblica 
Municipal, Estadual e Federal, par prazo não superior a 05 (cinca) anos, conforme art. 7 0  da 
Lei Federal n° 10.520/02, garantido o direito pr(§vio da citação e da ampla defesa, enquanta 
perdurarem as motivos determinantes da puniçãa au ate que seja promovida a reabilitaçào 
perante a prOpria autoridade que aplicau a penalidade, a licitante que: 

a) Apresentar dacumentaçao falsa, au ainda ensejar injustificadamente a 
retardamento da realização do certame; 

b) Não mantiver a proposta; 
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c) Comportar-se de modo inidOneo ou fizer declaração falsa do atendimento das 
condicoes de habilitação ou cometer fraude fiscal; 

d) Convocada dentro do prazo de validade da sua proposta, nâo celebrar o 
contrato, faihar ou fraudar sua execucao. 

12.4 - As penalidades somente poderão ser relevadas ou atenuadas pela 
autoridade competente aplicando-se a Principio da Proporcionalidade, em razão de 
circunstâncias fundamentadas em fatos reais e comprovados, desde que formuladas por 
escrito e no prazo maxima de 05 (cinco) dias üteis contados da data de recebimento da 
notificaçâo, em observância aos princIpios do contraditório e da ampla defesa. 

13— DA DOTA(;AO 0R(;AMENTARIA 

13.1 - Os recursos financeiros para as despesas decorrente da contratação que se 
seguirem a licitação correrão por conta de recursos do FPM e/ou Recursos Próprios, 
FUNDEB, PNAE, Programa Brasil Carinhoso, FMAS, PROGRAMA SERVIO DE 
CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV e outros, dotacão 
orçamentária; 12.361.0030.2202.0000 - Manutençao e Desenvolvimento do Ensino 
Fundamental; 123 61 0032 2240 0000 - Acoes do programa Nacional de Alimentação 
Escolar PNAE; 08.244.0016.2150.0000 - Manutençäo dos Serviços de Assistência Social; 
08.244.0016.2127.0000 - Manutençäo das Açöes do Programa SCFV; Atividade - 
3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

14— DAS DlsposlçoEs FINAlS 

14.1 - A Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia - P1, responsável pelo 
presente Pregão reserva-se a direito de: 

a) Revogá-lo, no todo ou em parte, sempre que forem verificadas razöes de 
interesse pUblico decorrente de fato superveniente, ou anular a procedimento, quando 
constatada ilegalidade no seu processamento, de oficio ou por provocacào de terceiros, 
mediante parecer escrito e devidamente fundamentado, observado o disposto na Lei 
Federal n° 8.666/93; 

b) Alterar as condiçöes deste Edital, reabrindo a prazo para apresentação de 
propostas, na forma da legislaçäo, salvo quando a alteração nâo afetar a formulação das 
ofertas; 

c) Adiar a recebimento das propostas, divulgando, mediante aviso püblico, a 
nova data. 

14.2 - A contagem dos prazos estabelecidos neste Edital, em se tratando dos 
recursos previstos no item 08, será feita nela se excluindo a data de inicio e incluindo a do 
vencimento e, não sendo computados, para esse tim, as feriados. 

14.3 - 0 objeta licitado paderá sofrer acréscimos ou supressôes em 
confor-midade com o estabelecido nos §§ 1 0  e 20  do art. 65 da Lei Federal n° 8.666/93 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64. 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia P1 



Ct4W R v,,O1O ae 

SECRETARIA MUNICIPAL 

ADOMINISTOPA f @-F'OV117E 

14.4 —A Pregoeira resolverá os casos omissos corn base na legislaçäo vigente. 

14.4.1 - Da reunião, lavrar-se-á ata circunstanciada, na qua[ serão registrados 
todos os atos do procedimento e as ocorréncias relevantes e que, ao final, serã assinada 
pelo(a) Pregoeiro(a), Equipe de Apoio e pelos licitantes. 

14.5 - As informaçoes inerentes a este Pregão poderão ser obtidas, pelos 
interessados, junto a CPL, estando disponivel para atendimento de Segunda a Sexta-feira, 
das 07:30 as 13:30 horas, na Rua do Ferreiro, Sin0 , Bairro Planaltina, em Redenção do 
Gurguéia - P1, telefone (089) 3566-1166. 

14.6 - Fica eleito o foro da Cidade de Redencão do Gurgueia - P1, para dirimir 
qualquer controvérsia resultante desta licitação, corn exclusão de qualquer outro, por mais 
privilegiado que seja. 

14.7 - Integram o presente Edital, independentemente de qualquer transcricâo, 
todos os anexos e documentos que compöem o presente pregão: 

Redenção do Gurguéia - P1, 24 de marco de 2017. 

c\, 
Eliane Borges Cardoso 

Pregoeira 

Visto: 

elo Joe Sena Santos 
Prefeito Municipal 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 042/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 008/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO I 

TERMO DE REFERENdA - EsPEcIFIcAçOEs 

DO OBJETO 

0 presente Termo de Referéncia tern por objeto a aquisição de gêneros alimentIcios, 
para atender a demanda da merenda escolar do rnunicipio de Redenção do Gurgueia e para 
o Programa Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vinculos (SCFV) - Pt, conforme 
descriçöes em anexos, em conformidade corn as condicöes estabelecidas no presente 
Termo de Referência. 

DA JUSTIFICATIVA 

A aquisição visa possibilitar o atendimento da demanda de todas as escolas 
pertencentes a rede municipal de ensino a para atender aos programas da secretaria 
Municipal de Assisténcia social. Justifica-se a aquisição em razâo do consumo anual, pelas 
diversas unidades escolares, conforme levantamento realizado pela Secretaria Municipal de 
Educação, assim como a demanda do Serviço de Convivência e Fortalecirnento de 
VInculos, Secretaria de Assisténcia Social. 

A presente aquisição visa o fornecimento de alimentos variados e seguros, que 
contribuam para o crescimento e desenvolvimento saudável dos alunos matriculados nas 
Unidades de Ensino do municipio, garantindo melhoria do rendimento escolar e segurança 
alirnentar e nutricional, bern como, condiçães de saüde àqueles que necessitem de atençäo 
especifica e em vulnerabilidade social, corn acesso igualitário, respeitando as diferenças 
biolôgicas entre as faixas etárias. 

Tern por objetivo tambérn contribuir para o desenvolvirnento biopsicossocial, a 
aprendizagem, o rendirnento escolar e a formação de práticas alirnentares saudáveis dos 
alunos, por rneio de açöes de educaçao alimentar e nutricionais e da oferta de refeiçöes que 
cubram as suas necessidades nutricionais durante o periodo letivo. 0 atendirnento da 
alirnentação escolar aos alunos da educação básica do Programa Nacional de Alimentacao 
Escolar - PNAE. 

0 presente termo de referência visa adquirir géneros alirnenticios para atender o 
fornecimento de merenda para diversos prograrnas assistidos pelo Governo Federal e 
Municipal, proporcionando aos seus benificiários: 

Melhor qualidade no fornecimento e nutricão do alunado; 
Melhorar a qualidade de ensino; 
Suprir a carência alimentar do alunado; il  
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Os diversos Programas assistidos pela Secretaria Municipal de Assistência Social 

necessita destes produtos para atender àqueles beneficiários que são assistidos pelos 
programas federals, 

DAS EsPEcIFIcAçOEs TECNICAS 

Em conformidade corn as quantidades e especificacães do ANEXO I. 

Os bens a serem adquiridos enquadram-se na classificação de bens comuns, nos 
termos da Lei n° 10.520, de 2002, do Decreto n° 3.555, de 2000, e do Decreto 5.450, de 
2005. 

Todos os gêneros alirnenticios deverão ser transportados em caminhão tipo baCi 
especifico para esse tim, devendo ser previamente higienizados e não conter qualquer 
substância que possa acarretar lesão fIsica, quimica ou biolOgica aos alirnentos. 

So serão aceitos os fornecimentos de produtos que estiverem de acordo corn as 
especificacoes exigidas, estando sua aceitacão condicionada a devida fiscalizacão dos 
agentes competentes. Não serão aceitos produtos cujos preços unitários excedam o valor 
médlo encontrado no mercado. Não serão aceitos produtos cujas condiçOes de 
armazenamento e transporte não sejam satisfatOrias. 

Os gêneros alimentIcios fornecidos deverão ser novos, de primeiro USO, fabricados de 
acordo corn as normas técnicas em vigor, de boa qualidade e de excelente aceitação no 
mercado. Bern como, atender as caracterIsticas e especificacOes contidas no Anexo I, 
deste, e, ainda, aquelas consignadas na proposta apresentada pelo licitante a ser 
contratado; 

Deverâo ser entregues, acondicionados em suas embalagens originals, todas 
idênticas (mesmo que entregues em lotes diferentes), apropriadas para armazenamento, 
lacradas de forma tecnicamente correta, contendo no mInimo as indicaçOes da marca, da 
procedéncia e do prazo de validade; 

Caso seja verificada qualquer incompatibilidade, os géneros alimentIcios deverão ser 
substituidos, por conta e Onus da CONTRATADA, em no máximo 05 (cinco) dias Uteis, não 
considerados como prorrogacão do prazo de entrega. Esse processo de verificação de 
compatibilidade será também aplicado aos géneros alimentIcios encaminhados pela licitante 
em substituição, e somente apOs o cumprimento dessa etapa, serã o objeto da licitação 
definitivamente recebido e aceito; 

0 prazo de entrega poderá ser prorrogado, uma ünica vez, caso seja protocolada 
pelo fornecedor a solicitacao, corn as devidas justificativas, em no máximo de 05 (cinco) 
dias. 

Durante o perlodo de validade/garantia dos produtos fornecidos ou, ainda, de\ 
vigëncia do respectivo contrato, o licitante contratado, independentemente do fato de ser ou 
nao fabricante dos referidos produtos, obriga-se a efetuar a substituicão/troca de toda e 
qualquer unidade que vier a apresentar irregularidades, defeitos de fabricação e/ou 
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divergéncia corn as especificaçOes constantes da proposta apresentada; 

Os produtos a serem entregues deverão estar de acordo corn as normas técnicas 
pertinentes ao produto e atualmente em vigor no pals (por exemplo, Inmetro, Anvisa, no do 
Registro no Ministério da Educaçào, Quimico Responsável, n° de telefone para atendimento 
ao consurnidor, n° de telefone para emergência, informaçOes sobre aplicaçao, usa, 
composição, alertas, informacão de que não contém CFC e que e inofensivo a carnada de 
ozOnio, etc.), principalmente para os produtos que se enquadrar as exigencias de tais 
norm as; 

DAS 0BRIGAcOES DA CONTRATADA 

Fornecer os produtos conforme especificaçöes, marcas, validades e preços 
propostos na licitaçào, e nas quantidades solicitadas pela Administração. 

Substituir, no prazo rnáximo de 05 (cinco) dias Uteis, no prazo de garantia, qualquer 
produto defeituoso que houver fornecido. 

Observar a prazo maxima de entrega estabelecido no instrumento contratual. Ser 
responsável pelo transporte, carga e descarga dos produtos e assegurar as garantias legais. 

Comunicar imediatamente a Prefeitura Municipal de Redencão do Gurguéia - P1 a 
ocorréncia de qualquer impedimento na entrega dos produtos, oficializando a cornunicação 
posteriormente no prazo de 24 (vinte e quatro) horas. 

Perrnitir que a Prefeitura Municipal de Redenção do Gurguéia - P1 inspecione os 
produtos objeto desta Iicitação, no ato da entrega, ficando assegurado a Prefeitura Municipal 
o direito de aceitá-los ou nao. 

Não transferir a outrem as produtos contratados, no todo ou em parte, sem prévia 
anuência do CONTRATANTE. 

Manter, durante tada a execução do contrata, em compatibilidade corn as obrigaçOes 
a serem assumidas todas as candiçOes de habilitação e qualificaçào exigidas no ato 
canvacatório. 

Aceitar, nas mesrnas condiçoes contratuais as acréscimos ou supressOes que se 
fizerem necessários, ate a limite 25% (vinte e cinco por cento) do valor inicialmente 
contratado. 

Substituir, as suas expensas, no total ou em parte, as produtos objeta do instrumento 
contratual em que se verificarem fora especificado. 

Assumir a responsabilidade pelo pagamento de todos as impostos, taxas e/ou 
quaisquer Onus fiscais e tributários de origem Federal, Estadual e Municipal, bern coma pelo 
Onus decorrente do transporte, carga e descarga dos produtos. 

DAS OBRIGAçOES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE REDENçA0 DO GURGUEIA 
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Oferecer todas as condiçoes e informaçôes necessárias para que a CONTRATADA 

possa fornecer os produtos dentro das especificaçöes exigidas neste Termo de Referenda; 

Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de urn representante da 
Administracào especialmente designado para tanto; 

Orientar a Contratada quanto a forma correta de apresentação das Notas Fiscais. 

Indicar o local onde serão entregues os produtos listados no Anexo. 

Efetuar os pagarnentos a Contratada, conforme as condiçöes estabelecidas neste 
Termo de Referência. 

Notificar a Contratada, através da Secretaria Municipal de Educação / Assistência 
Social, fixando-Ihes prazos para substituiçâo dos produtos fornecidos corn irregularidades. 

Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensão de 
fornecimento ou sustaçäo de pagamentos, todas as vezes que forem comprovadas, pela 
Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigèncias deste Termo de Referência. 

Prestar a Contratada, quando necessário, quaisquer esciarecimentos relativos ao 
curnprirnento das obrigaçöes assurnidas na contratacão. 

DA ENTREGA DOS PRODUTOS 

Os produtos deverào ser entregues a rnedida que a Prefeitura for solicitando através 
de Ordem de Compra, e deverá, para cada caso, ter urn prazo máxirno de 05 (cinco) dias 
entre a compra e a entrega. 

A eventual reprovaçâo dos produtos, não implicará em alteracäo do prazo, nern 
eximirá a Contratada da aplicação das multas contratuais. 

Ocorrendo eventuais impedimentos no fornecirnento dos produtos objeto deste 
Termo de Referência, e desde que inviabilize a entrega no prazo contratual, aplicar-se-á o 
Parágrafo Primeiro do Art. 57 da Lei Federal N.° 8.666/93. 

Independenternente da aceitação, a Contratada garantirá a qualidade dos produtos 
pelo prazo estabelecido na respectiva garantia pelo fabricante, e estará obrigada a substituir 
aquele que apresentar defeito no prazo de 05 (cinco) dias Oteis. 

Os produtos deverão ser entregues no Almoxarifado da Secretaria de Educação na 
sede de Redenção do Gurgueia - P1, localizado a Rua do Ferreiro, S/n 0 , Bairro Planaltina, 
em dia ütil, no horário de 07:30 as 13:30 horas, em perfeita condicâo de servir ao uso a que 
se destina e sern qualquer onus para a empresa contratante. 

DOTRANSPORTE 

A Contratada, além de arcar corn os custos de transporte dos produtos ate o local de 
entrega, e responsável pela descarga, ainda que seja feita corn o auxIllo de pessoas ou 
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equipamentos da Prefeitura Municipal de Redençào do Gurgueia - P1 

A Contratada e responsável pela seguranca dos produtos objeto deste Termo de 
Referéncia ate o almoxarifado de destino. 

DO FATURAMENTO E PAGAMENTO 

0 fornecedor deverá apresentar após o adimplemento da obrigaçao a Nota Fiscal, 
que deverá ser acompanhada da respectiva fatura discriminativa ou recibo. 

A Contratante nãa efetivará a pagarnento se no ato do recebimento ficar comprovada 
a entrega de produtos diferentes das especificacôes e quantidades constantes na nota; 

Na hipOtese do documento de cobrança apresentar erro em quaisquer de seus itens, 
a Prefeitura Municipal se reserva a direito de efetuar a pagamento, ate 30 (trinta) dias apOs 
a apresentaçãa do nova documento de cobrança corn as itens corrigidos e atestados pela 
Administração Municipal. 

A Contratada deverâ indicar a Agenda Bancária e a Conta Corrente na qua[ deverá 
ser depositado a respectivo pagamento, sendo que a Prefeitura Municipal nâo se 
responsabilizará par juras ou encargos resultantes da operação de cobrança. 

0 pagamento poderá ser efetuado, ainda, se a Contratada preferir, através de 
cheque nominal ao fornecedor, e será emitido através da Tesouraria da Prefeitura Municipal. 

0 prazo de pagamento da fatura serã de ate 15 (quinze) dias corridas, contados a 
partir da entrega dos produtas, no Almoxarifado da Secretaria Municipal de Educação / 
Assistência Social de Redenção do Gurguéia - P1. 

DA RESCISAO 

A rescisãa do contrato dar-se-á em qualquer dos casos que tratam as artigas 77 a 80 
e em seus incisas e parágrafos da Lei Federal N.° 8.666/93 e suas alteraçôes. 

As penalidades administrativas aplicáveis a Contratada par inadimplência estão 
previstas nos arts. 81, 86, 87, 88 e em seus incisos e parágrafos da Lei Federal n° 8.666/93 
e suas alteraçöes. 

FUNDAMENTO LEGAL 

A contratação, objeto deste Termo de Referenda, deverá ocorrer par intermédio de 
Pregão, cujo tipo presencial au eletrônico será devidamente justificado pelo pregaeira 
designado para a certame. Ademais tern amparo legal, integralrnente, nas Leis Federais n° 
10.520/2002 e n° 8.666/1993. Lei Complementar n° 123/2006 e demais legislaçöes 
aplicáveis a este evento e nas condiçöes e exigências descritas no Edital e nas dernais 
prescricöes legais aplicâveis as assunta 

Na Certame, adotar-se-á a beneficia Tipo I e Ill corn itens exclusivos de ate R$ 
80.000,00 (aitenta mil reais) e cota de 25% exclusivas para participaçào de MPE. Essa 

/ -- 
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condiçào de disputa está identificada no anexo I - Termo de Referência. Esta exigencia se 
fundamenta no artigo 48, incisol e III da Lei Complementar no 123/2006, desde que haja, no 
mInimo, 03 (três) fornecedores competitivos enquadrados como microempresas ou 
empresas de pequeno porte, sediados local ou regionalmente e capazes de cumprir as 
exigências estabelecidas no instrumento convocatório, nos termos do Art. 49, II, da Lei 
Complementar no 123/06. 

DO VALOR MAXIMO ESTIMADO DO CONTRATO 

0 presente orçamento está estimado em: 

GENEROS ALIMENTICIOS, no valor de R$ 401.220,70 (quatrocentos e urn mu 
duzentos e vinte reals e setenta centavos); (COTA PRINCIPAL 75% = R$ 300.946,97 
(trezentos mil novecentos e quarenta e seis reals e noventa e sete centavos) + COTA 
RESERVA (25%) ME/EPP/MEI = R$ 100.273,73 (cern mil duzentos e setenta e trés reals e 
setenta e trés centavos). 

RECURSOS FINANCEIROS 

Os recursos financeiros necessários para aquisição dos produtos objeto deste Termo 
de Referenda serão oriundos do FPM e/ou Recursos Próprios, FUNDEB, PNAE, Programa 
Brasil Carinhoso, FMAS, PROGRAMA SERVIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO 
DE VINCULOS - SCFV e outros, dotação orçamentária; 12.361.0030.2202.0000 - 
Manutenção e Desenvolvirnento do Ensino Fundamental; 123 61 0032 2240 0000 - Açães 
do programa Nacional de Alimentaçao Escolar PNAE; 08.244.0016.2150.0000 - Manutençâo 
dos Serviços de Assisténcia Social; 08.244.0016.2127.0000 - Manutençào das Açoes do 
Programa SCFV; Atividade - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

Redençâo do Gurguéia (P1), 07 de marco de 2017. 

LQL 0 PJi 
ftoMu

Delalce Fonseca GuerraFnandes 	 s m im Sobrinho 

	

Secretária Municipal de Educaçao 	 S etá 	ic. de Assisténcia Social 

Aprovo o presente termo de referenda. 

AngIo J6s6 Sena Santos 
Prefeito Municipal 
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ANEXO I 
LOTE I - COTA GLOBAL (100%) 

"COTA GLOBAL (100%)" - Lote/itens constituldos por 100% (cern por cento) do 
quantitativo do respectivo objeto, cuja proposta será julgada pelo pregoeiro quando houver 
sornente participantes MPE e/ou quando houver somente empresas participantes que não 
se enquadrarem na Lei Cornplementar 123/2006. 

LOTE I- LISTA DOS GEN EROS ALIMENTICIOS 

O.UANT QUANT/ VALOR VALOR 

ITEM PRODUTOS MARCA UNID. / TOTAL/10 DA TOTAL! 

MES MES MEDIA ANUAL 

AUCAR CRISTALIZADO, COR BRANCA, NAO DEVE 

APRESENTAR SUJIDADE, 	UMIDADE, 	BOLOR, 	PESO 

INSATISFATORIO. EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, 

COM 	IDENTIFICAcAO 	DO 	PRODUTO 	CONTENDO KG 176 1.760 3,08 5.426,67 
DATA DE FABRIcAcAO, COM PRAZO DE VALIDADE NO 

M1NIMO DE 6 MESES, A CONTAR A PARTIR DA DATA 

DE ENTREGA.  

ACHOCOLATADOEM 	Pb, 	INSTANTANEO, 

TRADICIONAL, PACOTE OU POTE DE 400G, A BASE DE 

AcJCAR, 	CACAU 	EM 	Pb 	E 	MALTODEXTRINA, 

ENRIQUECIDO 	COM 	VITAMINAS. 	PRODUTO 
2 UNID 171 1.710 5,58 9.547,50 

INDUSTRIALIZADO NO MAXIMO 30 DIAS ANTES DA 

DATA DE 	ENTREGA, COM 	PRAZO DE VALIDADE 

PERTINENTE AO PRODUTO OFERTADO. ROTULAGEM 

DE ACORDO COM A LEGISLAcA0 VIGENTE.  

ALHO, GRAIIIDO, DO TIPO COMUM, CABEA INTEIRA, 

COM BULBOS CURADOS, SEM CHOCAMENTO, DANOS 
KG 12 120 2,33 280,00 

MECANICOS 	OU 	CAUSADO 	POR 	PRAGAS, 

EMBALAGEM DE 200G.  

ARROZ 	BRANCO, 	PRIMEIRA 	QUALIDADE, 
EMBALAGEM 	PLASTICA, CONTENDO 	1 	KG, COM 
IDENTIFIcAcAO 	DO 	PRODUTO, 	MARCA 	DO 

4 KG 465 4.650 3,66 17.034,50 
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE MINIMO 6 MESES 

A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E PESO 

LIQU ID O .  

BISCOITO DOCE, TWO MARIA, PACOTE COM 400G, 

EMBALAGEM 	PLASTICA COM 	DUPLA PR0TEcA0, 

5 COM IDENTIFIcAcA0 DO PRODUTO, MARCA DO PCT 314 3.140 4,33 13.606,67 
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, 

ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAcA0.  

BISCOITO SALGADO , TWO CREAN CRAKER, PACOTE 

COM 400G, EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA 

PR0TEcA0, 	COM 	IDENTIFIcAc7\0 	DO 	PRODUTO, 
6 PCT 414 4.140 4,05 16.753,20 

MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO 

LIQUIDO, 	ROTULAGEM 	DE 	ACORDO 	COM 	A 

LEGISLAcA0  

CARNE 	BOVINA 	MOIDA MAGRA, 	INSPECIONADA, 
KG 235 2.350 9,67 

CONGELADA, ASPECTO PROPRIO, NAO  AMOLECIDO E 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Plana/tina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia - P1 



FBI 
Mfg  
Cvo(o ae oss ee"te! 

NEM PEGAJOSA E SEM MANCHAS ESVERDEADA, 

COM CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE 

SUJIDADE, PARASITOSE E LARVA  

CEBOLA 	BRANCA, 	NAG 	BROTADA, 	SEM 	DANOS 

FISIOLOGICOS OU MECANICOS, TAMANHO MEDIO, 
8 KG 92,5 925 3,17 2.929 17 

UNIFORME, SEM FERIMENTOS OU DEFEITOS, TENROS 

E COM BRILHO, INTACTOS E BEM DESENVOLVIDOS  

COCO 	RALADO, 	SEM 	CHEIRO 	ALTERADO 	OU 

RANcOSO, COM ASPECTO DE FRAGMENTOS SOLTOS 

E DE COR BRANCA, 	EMBALAGEM DE 100 G, COM 

9 IDENTIFIcAcA0 	DO 	PRODUTO, 	MARCA 	DO UND 360 3.600 3,80 13.680,00 

FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. 

ROTULAGEM 	DE 	ACORDO 	COM 	A 	LEGI5LAçA0 

VIGENTE.  

COLORAL EM Pb, PACOTE DE 100 G (FARDO c/i KG), 

COM IDENTIFIcAcA0 DO PRODUTO, MARCA DO 

10 FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. UNID 318,5 3.185 0,70 2.229,50 

ROTULAGEM 	DE 	ACORDO 	COM 	A 	LEGISLAcA0 

VIGENTE  

CONDIMENTO MISTO, PACOTE DE 100 G, COM 

IDENTIFICAcAO 	DO 	PRODUTO, 	MARCA 	DO 

11 FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, UNID 212 2.120 0,85 1.794,93 

PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.1ROTULAGEM DE 

ACORDO COM A LEGISLAçAO VIGENTE.  

EXTRATO DE TOMATE, SEM AROMATIZANTES, SEM 

CORANTES 	ARTIFICIAIS 	E 	SEM 	CONSERVANTES. 
12 UNID 62 620 1,65 1 023 00 

ROTULAGEM 	DE ACORDO 	COM 	A 	LEGISLAçAO 

VIGENTE 200ML  

FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, GRUPO SECA, 

SUBGRUPO FINA, TWO 1, EMBALAGEM CONTENDO 1 

13 
KG, COM IDENTIFIcAçA0 DO PRODUTO, MARCA DO 

KG 84 840 417 350000 
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. 

ROTULAGEM 	DE 	ACORDO 	COM 	A 	LEGISLAçAO 

VIGENTE.  

FEIJAO CARIOQUINHA, TWO 1, ISENTO DE MATERIAlS 

ESTRANHOS, 	IMPUREZAS, 	INSETOS 	VIVOS 	OU 

14 MORTOS, 	EM 	SACO 	PLASTICO 	DE 	POLIETILENO KG 75 750 6,48 4.862,50 

ATOXICO, TRANSPARENTE DE 1 KG. ROTULAGEM DE 

ACORDO COM A LEGISLAcAO VIGENTE.  

FLOCOS 	DE 	MILHO 	COMUM 	, 	EMBALAGEM 

CONTENDO 500G, 	DENTIFIcAcAO DO PRODUTO, 

15 MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PCT 460 4.600 1,51 6.961,33 

PESO LIQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A 

LEGISLAçA0 VIGENTE. 

FRANGO 	CONGELADO, 	EMBALAGEM 	EM 

POLIETILENO ATOXICO TRANSPARENTE COM 1 KG 
16 KG 490 4.900 6,83 33.467,00 

DO 	PRODUTO, 	DEVIDAMENTE 	FISCALIZADO 	E 

REGISTRADO PELO ORGAO COMPETENTE  

IORGUTE., 	SABOR 	VARIADO, 	CONSISTENCIA 
17 CREMOSA, 	ACONDICIONADO 	EM 	GARRAFAS L 223 2.230 4,63 1O.j3t24,99 

PLASTICAS DE 1 L, ATOXICA, ESTEREO E FECHADO A  
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VACUO, INFORMAcOES NUTRICIONAIS, NUMERO DO 

LOTE, DATA DE VALIDADE, NJMERO DO REGISTRO 

DO 	MINISTERIO 	DA 	AGRICULTURA, 	SIF-SIE-DIPO, 

COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 30 DIAS, 180 

ML.  

LEITE 	EM 	Pb 	INTEGRAL 	, 	INSTANTANEO, 

EMBALAGEM 	DE 	200G, 	IDENTIFICACAO 	DO 

18 PRODUTO, 	MARCA 	DO 	FABRICANTE, 	PRAZO 	DE PCT 1673 16.730 5,06 84.709,57 

VALIDADE 	E 	PESO 	LiO.UIDO. 	ROTULAGEM 	DE 

ACORDO COMA LEGI5LAcA0 VIGENTE.  

LINGUIA CALABRESA, DE CARNE SUINA PURA £ 
LIMPA DE 1 9  QUALIDADE, APRESENTANDO-SE EM 

GOMOS UNIFORMES, EMBALADA A VACUO EM SACO 

19 
PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICA, LIMPO, NAO 

KG 63 630 13,67 8.610 00 
VIOLADO, RESISTENTE, QUE GARANTA INTEGRIDADE 

DO PRODUTO ATE 0 MOMENTO DO CONSUMO, 

CONTENDO 	APROXIMADAMENTE 	5 	KG. 

ACONDICIONADAS EM CAIXAS LACRADAS.  

MACARRAO 	ESTRELA ESPAGUETE , 	EMBALAGEM 

CONTENDO 500G, 	IDENTIFIcAçAO DO 	PRODUTO, 

MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO 

20 L1O.UIDO, PRODUTO INDUSTRIALIZADO NO MAXIMO PCT 723 7.230 2,60 18.798,00 

30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA COM A 

VALIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE ACORDO 

COM A LEG ISLAcAO VIGENTE.  

MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500 G, COM 

IDENTIFICAcA0 	DO 	PRODUTO, 	MARCA 	DO 

21 FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. PCT 370 3.700 2,15 7.955,00 
ROTULAGEM 	DE 	ACORDO 	COM 	A 	LEGIsLAcAO 

VIGENTE.  

MILHO VERDE 	EM 	CONSERVA, 	EMBALAGEM 	DE 

200G, EM LATA, IMERSO OU NAO EM L1O.UIDO DE 

22 
COBERTURA APROPRIADO SUBMETIDO A PROCESSO 

UNID 307 3.070 1,90 5.822,77 
TECNOLOGICO 	ADEQUADO 	ANTES 	OU 	DEPOIS 

HERMETICAMENTE 	FECHADO, 	OS 	RECIPIENTES 

UTILIZADOS A FIM DE EVITAR A SUA ALTERAcA0.  

OLEO 	DE 	SOJA, 	EMBALAGEM 	PLASTICA 	PET, 

CONTENDO 900 ML, SEM COLESTEROL, COM DATA 
23 UNID 99  990 481 4 76520 

DE 	VALIDADE 	NO 	M1NIMO 	6 	MESES 	APOS 	A 

ENTREGA.  

OVOS, SEM RACHADURAS, TAMANHO MEDIO, COM 

PESO APROXIMADO 50G, EMBALAGEM EM LAMINA 

DE 	PAPELAO 	FORTE, 	INODOROS 	E 	SECOS 	EM 

24 CAIXILHOS 	OU 	DIVISORIOS 	CELULARES, 	PARA 	30 UNID 2537 25.370 0,64 16.236,80 
UNIDADES, 	COM 	REGISTRO 	NO 	MINISTERIO 	DA 

AGRICULTURA, PRAZO DE VALIDADE M1NIMO 15 

DIAS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA  

PAO TWO FRANCES, FORMATO FUSIFORME, COM 

ADIcAO DE SAL COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO 
25 UNID 3690 36.900 0,49 18.081,00 

ESPECIAL. 	DEVERAO 	SER 	ACONDICIONADAS 	EM 

SACOS DE POLIETI' ' " 	"S" 	•. LINU, RI UAILU, NtN I tI\I I t t 
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TRANSPARENTE, DE FORMA QUE 0 PRODUTO SEJA 

ENTREGUE 	INTEGRO, 	OBSERVADO 	0 	PRAZO 	DE 

VALIDADE.  

PETA, PACOTE COM 100 G, COM IDENTIFIcAcA0 DO 

PRODUTO, 	MARCA 	DO 	FABRICANTE, 	PRAZO 	DE 
26 PCT 223 0 22.300 2,26 50472 33 

VALIDADE 	E 	PESO 	LIQUIDO. 	ROTULAGEM 	DE 

ACORDO COM A LEGISLAcAO VIGENTE.  

POLPA DE FRUTA, SABORES VARIADOS, EMBALAGEM 
27 KG 545 5.450 182 ,8 9. 90083 

PLASTICATRANSPARENTE 

SAL 	REFINADO, 	IODADO, 	PRIMEIRA 	QUALIDADE, 

COM GRANuLAcA0 UNIFORME E CRISTAIS BRANCOS, 

COM NO M1NIMO 98,5% DE CLORETO DE SODIO E 

28 COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO MINIMO 10 KG 32,5 325 0 1 87 281,67 
ML E MAXIMO DE 15 ML DE IODO POR QUILO, DE 

ACORDO COM A LEGI5LAcA0 FEDERAL ESPECIFICA. 

EMBALAGEM CONTENDO 1 KG.  

SALSICHA DE CARNE BOVINA/SUINA, TWO HOT DOG 

COM ASPECTO CARACTERISTICO, COR PROPRIA SEM 

MANCHA PARDACENTO OU ESVERDEADA, ODOR E 

29 SABOR 	PROPRIO, 	IDENTIFIcAcA0 	DO 	PRODuTO, KG 140 1.400 6,75 9.450,00 
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E 

PESO LIQUIDA. ROTULAGEM DE ACORDO COM A 

LEGIsLAcAO VIGENTE.  

TOTAL FINAL 401.220,70 
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LOTE II - COTA PRINCIPAL (75%) 
"COTA PRINCIPAL (75%)" - Lote/itens abertos para a participação de todos os 

interessados, inclusive os que se enquadrem na condicão de "MPE" e que atuem no ramo 
de atividade referente ao objeto licitado. 

LOTE II- LISTA DOS GENEROS ALIMENTICIOS 

QUAINT/ VALOR VALOR 

ITEM PRODUTOS MARCA UNID. 
QUANT 

TOTAL/10 DA TOTAL! 

MES MEDIA ANUAL 

AUCAR CRISTALIZADO, COR BRANCA, NAO DEVE 

APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, PESO 

INSATISFATORIO. EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, 

COM IDENTIFIcAcAO DO PRODUTO CONTENDO KG 132 1.320 3,08 4.070,00 

DATA DE FABRICAçAO, COM PRAZO DE VALIDADE 

NO MINIMO DE 6 MESES, A CONTAR A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA.  

ACHOCOLATADOEM 	Pb, 	INSTANTANEO, 

TRADICIONAL, PACOTE OU POlE DE 400G, A BASE 

DE AcUcAR, CACAU EM Pb E MALTODEXTRINA, 

ENRIQUECIDO 	COM 	VITAMINAS. 	PRODUTO 
2 UNID 128,3 1.283 5,58 7.163,42 

INDUSTRIALIZADO NO MAXIMO 30 DIAS ANTES DA 

DATA DE ENTREGA, COM PRAZO DE VALIDADE 

PERTINENTE AO PRODUTO OFERTADO. ROTULAGEM 

DE ACORDO COM A LEGISLAçAO VIGENTE.  

ALHO , 	 GRAUDO, 	DO TIPO 	COMUM, 	CABEA 

INTEIRA, 	COM 	BULBOS 	CURADOS, 	SEM 
KG 9 90 2,33 210,00 

CHOCAMENTO, DANOS MECANICOS OU CAUSADO 

POR PRAGAS, EMBALAGEM DE 200G.  

ARROZ 	BRANCO, 	PRIMEIRA 	O.UALIDADE, 

EMBALAGEM PLSTICA, CONTENDO 1 KG, COM 

IDENTIFICAçAO 	DO 	PRODUTO, 	MARCA 	DO 
4 KG 348 ,8 3.488 3,66 12.777,71 

FABRICANTE, 	PRAZO 	DE 	VALIDADE 	MINIMO 	6 

MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E 

PESO LIQUIDO.  

BISCOITO DOCE, TWO MARIA, PACOTE COM 400G, 

EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA PR0TEcA0, 

5 COM IDENTIFIcAcA0 DO PRODUTO, MARCA DO PCT 235,5 2.355 4,33 10.2 05,00 
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, 

ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGIsLAcA0.  

BISCOITO SALGADO , TWO CREAN CRAKER, PACOTE 

COM 400G, EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA 

PR0TEcAO, COM IDENTIFIcAçA0 DO PRODUTO, 
6 

MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, 
PCT 310 ,5 3 1 . 05  4,05 12 56490 

PESO LIQUIDO, ROTULAGEM DE ACORDO COM A 

LEGIsLAcA0  

CARNE BOVINA MOIDA MAGRA, INSPECIONADA, 

7 CONGELADA, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDO KG 176,3 1.763 9,67 17.042,33 
E NEM PEGAJOSA E SEM MANCHAS ESVERDEADA,  
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COM CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE 

SUJIDADE, PARASITOSE E LARVA  

CEBOLA BRANCA, NAO BROTADA, SEM DANOS 

FISIOLOGICOS OU MECANICOS, TAMANHO MEDIO, 

8 UNIFORME, 	SEM 	FERIMENTOS 	OU 	DEFEITOS, KG 69,4 694 3,17 2.197,67 

TENROS 	E 	COM 	BRILHO, 	INTACTOS 	E 	BEM 

D ES E N  VO  LVID  OS  

COCO 	RALADO, 	SEM 	CHEIRO 	ALTERADO 	OU 

RANcOSO, COM ASPECTO DE FRAGMENTOS SOLTOS 

E DE COR BRANCA, 	EMBALAGEM DE 100 G, COM 

9 IDENTIFICAcAO 	DO 	PRODUTO, 	MARCA 	DO UNID 270 2.700 3,80 10.260,00 

FABRICANTE, PRAZO DE VALI DADE E PESO LIQUIDO. 

ROTULAGEM 	DE ACORDO COM A LEGISLAcA0 

VIGENTE.  

COLORAL EM Pb, PACOTE DE 100 G (FARDO C/i 

KG), COM IDENTIFIcAcA0 DO PRODUTO, MARCA 

10 DO FABRICANTE, 	PRAZO DE VALIDADE 	E 	PESO UNID 238,9 2.389 0,70 1.672,30 

LIQUIDO. 	ROTULAGEM 	DE 	ACORDO 	COM 	A 

LEGI5LAcA0 VIGENTE  

CONDIMENTO MISTO, PACOTE DE 100 G, COM 

IDENTIFIcAcAO 	DO 	PRODUTO, 	MARCA 	DO 

ii FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, UNID 159 1.590 0,85 1.346,20 
PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.1ROTULAGEM 

DE ACORDO COM A LEGISLAçAO VIGENTE.  

EXTRATO DE TOMATE, SEM AROMATIZANTES, SEM 

CORANTES 	ARTIFICIAIS 	E 	SEM 	CONSERVANTES. 
12 U NID  465 465 165 76725 

ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGI5LAcA0 

VIGENTE 200ML  

FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, GRUPO SECA, 

SUBGRUPO FINA, TWO 1, EMBALAGEM CONTENDO 

1 KG, COM IDE NTIFIcAçA0 DO PROD UTO, MARCA 
13 KG 63 630 4 • 17  2 625 00 

DO FABRICANTE, 	PRAZO DE VALIDADE 	E 	PESO 

LIQUIDO. 	ROTULAGEM 	DE 	ACORDO 	COM 	A 
LEGISLAcAO VIGENTE.  

FEIJAO 	CARIOQUINHA, 	TWO 	1, 	ISENTO 	DE 

MATERIAlS 	ESTRANHOS, 	IMPUREZAS, 	INSETOS 

VIVOS 	OU 	MORTOS, 	EM 	SACO 	PLASTICO 	DE 
14 KG 56,3 563 6,48 3.650,12 

POLIETILENO ATOXICO, TRANSPARENTE DE 1 KG. 

ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAcA0 

VIGENTE.  

FLOCOS 	DE 	MILHO 	COMUM 	, 	EMBALAGEM 

CONTENDO 500G, IDENTIFICAçAO DO PRODUTO, 

15 MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PCT 345 3.450 1,51 5.221,00 
PESO LIQUIDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A 

LEGISLAcAO VIGENTE.  

FRANGO 	CONGELADO, 	EMBALAGEM 	EM 

POLIETILENO, ATOXICO, TRANSPARENTE COM 1 KG 
16 

DO 	PRODUTO, 	DEVIDAMENTE 	FISCALIZADO 	E 
KG 367,5 3.675 6,83 25.1 00,25 

REGISTRADO PELO ORGAO COMPETENTE 

IORGUTE., 	SABOR 	VARIADO 	CONSISTENCIA 
17 

CREMOSA, 	ACONDIçIONADO 	EM 	GARRAFAS 
L 167,3 1.673 4,63 7.745,99 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltna, CEP 64.315-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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PLSTICAS DE 1 L, ATOXICA, ESTEREO E FECHADO A 

VACUO, INF0RMAcOEs NUTRICIONAIS, NUMERO 

DO 	LOTE, 	DATA 	DE 	VALIDADE, 	NCJMERO 	DO 

REGISTRO DO MINISTERIC DA AGRICULTURA, SIF- 

SIE-DIPO, COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 30 

DIAS, 180 ML.  

LEITE 	EM 	PO 	INTEGRAL 	, 	 INSTANTANEO, 

EMBALAGEM 	DE 	200G, 	IDENTIFICAcAO 	DO 

18 PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE PCT 1255 12.548 5,06 63.534,71 

VALIDADE 	E 	PESO 	LIQUIDO. 	ROTULAGEM 	DE 

ACORDO COMA LEGISLAcAO VIGENTE.  

LINGUIA CALABRESA, DE CARNE SUINA PURA E 

LIMPA DE 1 	QUALIDADE, APRESENTANDO-SE EM 

GOMOS UNIFORMES, EMBALADA A VACUO EM 

SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICA, LIMPO, 
19 KG 47,3 473 13,67 6.464,33 

NAO 	VIOLADO, 	RESISTENTE, 	QUE 	GARANTA 

INTEGRDADE DO PRODUTO ATE 0 MOMENTO DO 

CONSUMO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 KG. 

ACONDICIONADAS EM CAIXAS LACRADAS.  

MACARRAO ESTRELA ESPAGUETE , EMBALAGEM 

CONTENDO 500G, IDENTIFICAcAO DO PRODUTO, 

MARCA DO 	FABRICANTE, 	PRAZO 	DE VALIDADE, 

20 PESO LIQUIDO, 	PRODUTO INDUSTRIALIZADO NO PCT 542,3 5.423 2,60 14.099,80 

MAXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA 

COM A VALIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE 

ACORDO COM A LEGISLAcAO VIGENTE.  

MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500 G, COM 

IDENTIFICAcA0 	DO 	PRODUTO, 	MARCA 	DO 

21 FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO L1QUIDO. PCT 277,5 2.775 2,15 5.966,25 

ROTULAGEM 	DE ACORDO COM A LEGISLAcAO 

VIGENTE.  

MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 

200G, EM LATA, IMERSO OU NAO EM LIQUIDO DE 

22 
COBERTURA APROPRIADO SUBMETIDO A PROCESSO 

UNID 230,3 2.303 1,90 4.368,02 
TECNOLOGICO 	ADEQUADO 	ANTES 	OU 	DEPOIS 

HERMETICAMENTE 	FECHADO, 	OS 	RECIPIENTES 

UTILIZADOS A FIM DE EVITAR A SUA ALTERAçAO.  

OLEO 	DE 	SOJA, 	EMBALAGEM 	PLASTICA 	PET, 

CONTENDO 900 ML, SEM COLESTEROL, COM DATA 
23 UNID 74,3 743 481 357631 

DE VALIDADE 	NO 	MINIMO 6 	MESES APOS A 
ENTREGA.  

OVOS, SEM RACHADURAS, TAMANHO MEDIO, COM 

PESO APROXIMADO 50G, EMBALAGEM EM LAMINA 

DE 	PAPELAO 	FORTE, 	INODOROS 	E 	SECOS 	EM 

24 CAIXILHOS OU 	DIVISORIOS CELULARES, 	PARA 30 UNID 1903 19.028 0,64 12.177,92 

UNIDADES, COM 	REGISTRO 	NO 	MINISTERIO 	DA 

AGRICULTURA, PRAZO DE VALIDADE MINIMO 15 

DIAS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA  

PAO TWO FRANCES, FORMATO FUSIFORME, COM 
25 ADIcAO DE SAL, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO UNID 2768 27.675 0,49 13.560,75 

ESPECIAL. 	DEVERAO 	SER ACONDICIONADAS 	EM  
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SACOS DE POLIETILENO, ATOXICO, RESISTENTE E 

TRANSPARENTE, DE FORMA QUE 0 PRODUTO SEJA 

ENTREGUE INTEGRO, OBSERVADO 0 PRAZO DE 

VALIDADE.  

PETA, PACOTE COM 100 G, COM IDENTIFICAçAO DO 

26 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE 

PCT 1673 16.725 2,26 37.854,25 
VALIDADE 	E 	PESO 	LIQUIDO. 	ROTULAGEM 	DE 

ACORDO COM A LEGI5LAcA0 VIGENTE.  

27 
POLPA 	DE 	FRUTA, 	SABORES 	VARIADOS, 

KG 408 , 8 4.088 1,82 7.426,53 
EMBALAGEM PLASTICATRANSPARENTE  

SAL REFINADO, 	IODADO, 	PRIMEIRA QUALIDADE, 

COM 	GRANULAçAO 	UNIFORME 	E 	CRISTAIS 

BRANCOS, COM NO MINIMO 98,5% DE CLORETO DE 

28 SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO KG 24,4 244 0,87 211,47 
MINIMO 10 ML E MAXIMO DE 15 ML DE IODO POR 

QUILO, DE ACORDO COM A LEGISLAcA0 FEDERAL 

ESPECIFICA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG.  

SALSICHA DE CARNE BOVINA/SUINA, TWO HOT DOG 

COM ASPECTO CARACTERISTICO, COR PROPRIA SEM 

MANCHA PARDACENTO OU ESVERDEADA, ODOR E 

29 SABOR PROPRIO, 	IDENTIFIcAcA0 DO PRODUTO, KG 105 1.050 6,75 7.087,50 
MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E 

PESO LIQUIDA. ROTULAGEM DE ACORDO COM A 

LEGISLAcAO VIGENTE.  

TOTAL FINAL 300.946,97 

1~ 
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SECRETARIA MUNICIPAL 

ANEXO I 
LOTE III - COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI 

"COTA RESERVA (25%) ME/EPP/MEI" - Lote/itens constituidos por ate 25% (vinte 
e cinco par cento) do quantitativo do respectivo objeto, estão abertos para a participacão 
exciusiva de "WE", sem prejuIzo de sua participação nos lotes da cota principal, e que 
atuem no ramo de atividade referente ao objeto licitado, conforme determina a artigo 48 da 
Lei Complementar n° 123/2006, Alterada pela Lei Complementar no 147/2014. 

LUTE III- LISTA DOS GEN EROS ALIMENTICIOS 

QUANT QUANT/ VALOR VALOR 

ITEM PRODUTOS MARCA UNID. / TOTAL/10 DA TOTAL! 

MES MES MEDIA ANUAL 

AUCAR CRISTALIZADO, COR BRANCA, NAO DEVE 

APRESENTAR SUJIDADE, UMIDADE, BOLOR, PESO 

INSATISFATORIO. EMBALAGEM PLASTICA DE 1 KG, 

COM IDENTIFIcAcA0 DO PRODUTO CONTENDO KG 44 440 3,08 1.356,67 

DATA DE FABRICAcAO, COM PRAZO DE VALIDADE 

NO MINIMO DE 6 MESES, A CONTAR A PARTIR DA 

DATA DE ENTREGA.  

ACHOCOLATADOEM 	Pb, 	INSTANTANEO, 

TRADICIONAL, PACOTE OU POTE DE 400G, A BASE 

DE AçUCAR, CACAU EM Pb E MALTODEXTRINA, 

ENRIO.UECIDO 	COM 	VITAMINAS. 	PRODUTO 

2 INDUSTRIALIZADO NO MAXIMO 30 DIAS ANTES DA UNID 42,7 427 5,58 2.384,08 

DATA DE ENTREGA, COM PRAZO DE VALIDADE 
PERTINENTE 	AO 	PRODUTO 	OFERTADO. 

ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAcA0 

VI GE NTE.  

ALHO , 	 GRAIIJDO, 	DO TWO 	COMUM, 	CABEA 

INTEIRA, 	COM 	BULBOS 	CURADOS, 	SEM 
KG 3 30  2,33 7000 

CHOCAMENTO, DANOS MECANICOS OU CAUSADO 

POR PRAGAS, EMBALAGEM DE 200G. 

ARROZ 	BRANCO, 	PRIMEIRA 	QUALIDADE, 
EMBALAGEM PLASTICA, CONTENDO 1 KG, COM 

IDENTIHcAcAO 	DO 	PRODUTO 	MARCA 	DO 
FABRICANTE, 	PRAZO 	DE 	VALIDADE 	MINIMO 	6 

KG 116,2 1.162 3,66 4.256,79 

MESES A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA E 

PESO LIQUIDO.  

BISCOITO DOCE, TWO MARIA, PACOTE COM 400G, 

EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA PR0TEçA0, 

5 COM IDENTIFICAçAO DO PRODUTO, MARCA DO PCT 78,5 785 4,33 3.401,67 
FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, PESO LIQUIDO, 

ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAcA0.  

BISCOITO SALGADO , TWO CREAN CRAKER, PACOTE 
COM 400G, EMBALAGEM PLASTICA COM DUPLA 

6 PR0TEcA0, COM IDENTIFIcAçA0 DO PRODUTO, PCT 103,5 1.035 4,05 4.188,30 
MARCA DO FABRICANTE, 	PRAZO 	DE VALIDADE, 

PESO LIQUIDO, ROTULAGEM DE ACORDO COM A 
t-111 	A 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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CARNE BOVINA MOIDA MAGRA, INSPECIONADA, 

CONG ELADA, ASPECTO PROPRIO, NAO AMOLECIDO 

7 E NEM PEGAJOSA E SEM MANCHAS ESVERDEADA, KG 58,7 587 9,67 5.674,33 

COM CHEIRO E SABOR PROPRIO, COM AUSENCIA DE 

SUJIDADE, PARASITOSE E LARVA  

CEBOLA BRANCA, NAO BROTADA, SEM DANOS 

FISIOLOGICOS OU MECANICOS, TAMANHO MDIO, 

8 UNIFORME, 	SEM 	FERIMENTOS 	OU 	DEFEITOS, KG 23,1 231 3,17 731,50 

TENROS 	E 	COM 	BRILHO, 	INTACTOS 	E 	BEM 

D ES E N VO L VI DOS  

COCO 	RALADO, 	SEM 	CHEIRO 	ALTERADO 	OU 

RANcoso, COM ASPECTO DE FRAGMENTOS SOLTOS 

E DE COR BRANCA, EMBALAGEM DE 100 G, COM 

9 IDENTIFIcAcAO 	DO 	PRODUTO, 	MARCA 	DO UNID 90 900 3,80 3.420,00 

FABRICANTE, PRAZO DE VALI DADE E PESO L1O.UIDO. 

ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAcA0 

VIGENTE.  

COLORAL EM Pb, PACOTE DE 100 G (FARDO C/i 

KG), COM IDENTIFIcAcA0 DO PRODUTO, MARCA 

10 DO FABRICANTE, 	PRAZO 	DE VALIDADE 	E PESO UNID 79,6 796 0,70 557,20 

LIQUIDO. 	ROTULAGEM 	DE 	ACORDO 	COM 	A 

LEGISLAçA0 VIGENTE  

CONDIMENTO MISTO, PACOTE DE 100 G, COM 

IDENTIFIcAçA0 	DO 	PRODUTO, 	MARCA 	DO 

11 FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO, UNID 53 530 0,85 448,73 
PRAZO DE VALIDADE DO PRODUTO.1ROTULAGEM 

DE ACORDO COM A LEGISLAçA0 VIGENTE.  

EXTRATO DE TOMATE, SEM AROMATIZANTES, SEM 

CORANTES 	ARTIFICIAIS 	E 	SEM 	CONSERVANTES. 
12 UNID 15,5 155 1,65 255,75 

ROTULAGEM 	DE ACORDO COM A LEGISLAcAO 

VIGENTE 200ML 

FARINHA DE MANDIOCA, TORRADA, GRUPO SECA, 

SUBGRUPO FINA, TWO 1, EMBALAGEM CONTENDO 

1 KG, COM IDENTIFICAçAO DO PRODUTO, MARCA 
13 

DO 	FABRICANTE, 	PRAZO 	DE VALIDADE 	E 	PESO 
KG 21 210 4,17 875,00 

LIQUIDO. 	ROTULAGEM 	DE 	ACORDO 	COM 	A 
LEGISLAcAO VIGENTE.  

FEIJAO 	CARIOQUINHA, 	TWO 	1, 	ISENTO 	DE 
MATERIAlS 	ESTRANHOS, 	IMPUREZAS, 	INSETOS 
VIVOS 	OU 	MORTOS, 	EM 	SACO 	PLSTICO 	DE 

14 
POLIETILENO ATOXICO, TRANSPARENTE DE 1 KG. 

KG 18,7 187 6,48 1.212,38 

ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAçAO 

VIGENTE. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0. 
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FLOCOS 	DE 	MILHO 	COMUM 	, 	 EMBALAGEM 

CONTENDO 500G, IDENTIFIcAçA0 DO PRODUTO, 

15 MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PCT 115 1.150 1,51 1.74 0,33 

PESO LiQUDO. ROTULAGEM DE ACORDO COM A 

LEGISLAçAO VIGENTE.  

FRANGO 	CONGELADO, 	EMBALAGEM 	EM 

16 
POLIETILENO, ATOXICO, TRANSPARENTE, COM 1 KG 

KG 122,5 1.225 6,83 8.366,75 
DO 	PRODUTO, 	DEVIDAMENTE 	FISCALIZADO 	E 

REGISTRADO PELO ORGAO COMPETENTE  

IORGUTE., 	SABOR 	VARIADO, 	CONSISTENCIA 

CREMOSA, 	ACONDICIONADO 	EM 	GARRAFAS - 

PLASTICAS DE 1 L, ATOXICA, ESTEREO E FECHADO A 

17 
VACUO, 	NF0RMAcOES NUTRiCIONAIS, NUMERO 

L 55,7 557 4,63 2.5 78,91 
DO 	LOTE, 	DATA 	DE 	VALIDADE, 	NUMERO 	DO 

REGISTRO DO MINISTERIO DA AGRICULTURA, SIF- 

SIE-DIPO, COM PRAZO DE VALIDADE MINIMO DE 30 

DIAS, 180 ML.  

LEITE 	EM 	Pb 	INTEGRAL 	, 	 INSTANTANEO, 

EMBALAGEM 	DE 	200G, 	IDENTIFIcAcA0 	DO 

18 PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE PCT 418,2 4.182 5,06 21.1 74,86 
VALIDADE 	E 	PESO 	LIQUIDO. 	ROTULAGEM 	DE 

ACORDO COMA LEGISLACAO VIGENTE.  

LINGUIA CALABRESA, DE CARNE SUINA PURA E 

LIMPA DE 1 9  QUALIDADE, APRESENTANDO-SE EM 

GOMOS UNIFORMES, EMBALADA A VACUO EM 

SACO PLASTICO TRANSPARENTE E ATOXICA, LIMPO, 
19 KG 15,7 157 13,67 2.145,67 

NAO 	VIOLADO, 	RESISTENTE, 	QUE 	GARANTA 

INTEGRIDADE DO PRODUTO ATE 0 MOMENTO DO 

CONSUMO, CONTENDO APROXIMADAMENTE 5 KG. 

ACONDICIONADAS EM CAIXAS LACRADAS.  

MACARRAO ESTRELA ESPAGUETE , EMBALAGEM 

CONTENDO 500G, IDENTIFICAçAO DO PRODUTO, 

MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE, 

20 PESO LIQUIDO, PRODUTO INDUSTRIALIZADO NO PCT 180,7 1.807 2,60 4.698,20 
MAXIMO 30 DIAS ANTES DA DATA DE ENTREGA 

COM A VALIDADE DO PRODUTO. ROTULAGEM DE 

ACORDO COM A LEGISLAcAO VIGENTE.  

MILHO PARA CANJICA, EMBALAGEM DE 500 G, COM 
IDENTIFICAcAO 	DO 	PRODUTO, 	MARCA 	DO 

21 FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E PESO LIQUIDO. PCT 92,5 925 2,15 1.988,75 
ROTULAGEM DE ACORDO COM A LEGISLAçA0 

VIGENTE. 

MILHO VERDE EM CONSERVA, EMBALAGEM DE 

200G, EM LATA, IMERSO OU NAO EM LIQUIDO DE 

22 
COBERTURA APROPRIADO SUBMETIDO A PROCESSO 
TECNOLOGICO 	ADEQUADO 	ANTES 	OU 	DEPOIS 

UNID 76,7 767 1,90 1.454,74 

HERMETICAMENTE 	FECHADO, 	OS 	RECIPIENTES 

UTILIZADOS A FIM DE EVITAR A SUA ALTERAçAO.  

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia - P1 



I  PH 
	I 
	

rift 
	PREFE2 RA&I Ml 	Z-: 

CpL 

OLEO 	DE 	SOJA, 	EMBALAGEM 	PLASTICA 	PET, 

23 
CONTENDO 900 ML, SEM COLESTEROL, COM DATA 

UNID 247 247 481 1.188 89 
DE VALIDADE 	NO 	MINIMO 6 	MESES APOS A 

ENTREGA.  

OVOS, SEM RACHADURAS, TAMANHO MEDIO, COM 

PESO APROXIMADO 50G, EMBALAGEM EM LAMINA 

DE 	PAPELAO 	FORTE, 	INODOROS 	E 	SECOS 	EM 

24 CAIXILHOS Cu DIVISORIOS CELULARES, PARA 30 UNID 634,2 6.342 0,64 4.058,88 

UNIDADES, COM 	REGISTRO NO MINISTERIO DA 

AGRICULTURA, PRAZO DE VALIDADE MINIMO 15 

DIAS A CONTAR A PARTIR DA DATA DE ENTREGA  

PAO TWO FRANCES, FORMATO FUSIFORME, COM 

ADIçA0 DE SAL, COMPOSTO DE FARINHA DE TRIGO 

ESPECIAL. 	DEVERAO 	SER ACONDICIONADAS 	EM 

25 SACOS DE POLIETILENO, ATOXICO, RESISTENTE E UNID 922,5 9.225 0,49 4.520,25 

TRANSPARENTE, DE FORMA QUE 0 PRODUTO SEJA 

ENTREGUE INTEGRO, OBSERVADO 0 PRAZO DE 

VALIDADE.  

PETA, PACOTE COM 100 G, COM IDENTIFICAcAO DO 

26 
PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE 

PCT 557,5 5.575 2,26 12.618,08 
VALIDADE 	E 	PESO 	LIQUIDO. 	ROTULAGEM 	DE 

ACORDO COM A LEGIsLAcA0 VIGENTE.  

27 
POLPA 	DE 	FRUTA, 	SABORES 	VARIADOS, 

KG 136,2 1.362 1,82 2.47430 
EMBALAGEM PLASTICATRANSPARENTE 

SAL REFINADO, 	IODADO, 	PRIMEIRA QUALIDADE, 

COM 	GRANULAcAO 	UNIFORME 	E 	CRISTAIS 

BRANCOS, COM NO MINIMO 98,5% DE CLORETO DE 

28 SODIO E COM DOSAGEM DE SAIS DE IODO DE NO KG 8,1 81 0,87 70,20 

M1NIMO 10 ML E MAXIMO DE 15 ML DE IODO POR 

QUILO, DE ACORDO COM A LEGISLAcAO FEDERAL 

ESPECIFICA. EMBALAGEM CONTENDO 1 KG.  

SALSICHA DE CARNE BOVINA/SUINA, TWO HOT DOG 

COM ASPECTO CARACTERISTICO, COR PROPRIA SEM 

MANCHA PARDACENTO Cu ESVERDEADA, ODOR E 

29 SABOR PROPRIO, 	IDENTIFIcAcAO DO PRODuTO, KG 35 350 6 1 75 2.362,50 

MARCA DO FABRICANTE, PRAZO DE VALIDADE E 

PESO LIQUIDA. ROTULAGEM DE ACORDO COM A 

LEGISLAcAO VIGENTE.  

TOTAL FINAL 100.2 73,73 
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PROCESSO ADMINISTRAT!VO No 042/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 008/2017 
TWO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO II— FORMULARIO PADRONIZADO DE PROPOSTA (OPCIONAL) 

A Prefeitura Municipal de Redenção do Gurgueia 
Sala da Comissão Permanente de Licitacao 
Pregao Presencial n°. 	/2017. 
Redençao do Gurgueia - Piaui 

Prezados Senhores, 

ApOs exames dos documentos de licitaçao na modalidade Pregao Presencial sob o n° 
/2017, propomos realizar o fornecirnento constantes da nossa Proposta, pelo valor total de 

_(valor total da proposta em cifras e por extenso) - conforme Orçamento descrirninado em 
anexo. 

QUANTI QUANT/ 
VALOR 

I  VALOR TOTAL 
(TEM PRODUTOS MARCAUNID.I I TOTAL/10 

UNIT. IANUAL 
MES MES I 

xxxxxx XXX XX XX XX XX XX 
Valor unitário do item: (XXXXXXXXX) 

Valor total do item: (XXXXXXX) 
Valor global da pro posta (XXXXXX) 

lnformamos que os precos ofertados são firmes e irreajustáveis durante o prazo e 
validade desta proposta. Estão inclusos nesses preços ofertados todos Os tributos, custos e despesas 
diretos e/ou indiretos. São de nossa inteira responsabilidade as diferenças que porventura venham a 
ocorrer, resultantes de omissão ou incorreção na cotacao da proposta. 

Prazo de Execução do objeto .  ............. ( ....... ) dias 

Prazo de Validade das Propostas: 60 (sessenta) dias 

Dados Bancários: Conta Corrente: 	, Ag: 	Banco:______ 

Declaramos, caso sejamos vencedores da licitacao, executaremos 0 fornecimento de 
acordo corn as especificaçoes e quantitativos fornecidos pela Prefeitura Municipal, pelos precos 
unitários e nos prazos constantes nesta PROPOSTA. 

Corn prom eterno-nos em manter esta proposta durante o prazo estabelecido nos termos 
da Licitaçao em epIgrafe, qual seja, a contar da data fixada para abertura das respectivas propostas. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
OFF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo I Função 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Plana/tina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 042/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 008/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO III - DEcLARAçAO DE HABILITAcAO 

(Name da Empresa)  
CNPJ/MF 	n° 	 , 	situada 	(endereco 
completo) , DECLARA, sob as penas da 
Lei, nos termos do Inciso VII, art. 4 0  da Lei Federal n° 10.520/2002, que cumpre plenamente 
as requisitos da habilitaçao exigidos no Edital de PREGAO PRESENCIAL NO 008/2017, 
autorizado pelo PROCESSO ADMINISTRATIVO NO 042/2017. 

For ser expressa manifestação da verdade, firma a presente. 

Local e Data 

Name e assinatura do representante legal. 
OFF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo / Funçao 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Plana/tina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurgueia - P1 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 042/2017 
PREGAO PRESENCIAL N° 008/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO IV - DEcLARAçA0 DE FATOS SUPERVENIENTES IMPEDITIVOS 

Declaramos, sob as penalidades cabiveis, a inexistêricia de fatos que impeça a 
nossa empresa de participar de Iicitaçöes püblicas, e compromete-se informar a qualquer 
tempo, sob as penas da Lei, a existência de fatos supervenientes impeditivos da sua 
habilitaçao, na forma determinada no § 2 0 , do art. 32 da Lei Federal n° 8.666/93. 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgao Expedidor) 
Cargo / Função 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 356 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurgueia 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 042/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 008/2017 
TIPO: MENOR PREQO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO V - DEcLARAçAO NOS TERMOS DO INCISO XXXIII DO ARTIGO 70  DA 
coNsTITuIçAo FEDERAL 

(NOME DA EMPRESA) 	 , inscrito no CNPJ/MF sob o no  
por intermédio de seu representante legal o (a) Sr (a) 

portador (a) da Carteira de Identidade n° 	e do 
CPF/MF n° 	 ________, DECLARA, para fins do disposto no inciso V do art. 27 da 
Lei Federal n° 8.666, de 21 de junho de 1.993, acrescido pela Lei n 19.854, de 27 de outubro 
de 1.999, que náo emprega menor de dezoito anos e trabalho noturno, perigoso ou 
insalubre e não emprega menor de dezesseis anos. 

Ressalva: emprega menor, a partir de quatorze anos, na condição de aprendiz 

Local e Data 

Nome e assinatura do representante legal. 
CPF, Carteira de Identidade (N e Orgão Expedidor) 
Cargo I Funcao 

(Observacao: em caso afirmativo, assinalar a ressalva acima) 

CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurgueia - 
Rua do Ferreiro, s/n. Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO N o  042/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 008/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VI— MINUTA DO CONTRATO 

0 MUNIC1PI0 DE REDENçAO DO GURGUEIA - P1, pessoa juridica de direito 
pUblico interno, corn sede na , no ____, Bairro , em Redençâo do Gurguéia - 
Pt, inscrito no CNPJ/MF sob o N° , neste ato representado pelo Prefeito 
Municipal, Sr. 	 , brasileiro, casado, portador do RG no__________________ 
SSP/ 	e CPF n° , residente e domiciliado na Rua 

n°__________ Bairro  
doravante denominado Contratante e de outro lado a empresa  
pessoa juridica de direito privado, inscrita no CNPJ/MF sob o n°_______________________ 
corn estabelecimento na , Bairro  na cidade 

doravante denominada Contratada, representada neste ato por 
___________________ (nacionalidade, estado civil, profissão), portador da Cl sob a RG 

n° , expedida pela SSP/, e inscrito no CPF 
n° , residente e domiciliado na Rua  
N°, Bairro  na Cidade de , e perante as testemunhas 
abaixo firmadas, pactuam o presente Contrato, cuja celebracão foi autorizada pelo despacho 
de hornologação do processo de PREGAO PRESENCIAL No 008/2017, realizado nos 
termos da Lei Federal n°. 10.520/2002, Decreto no 3.555/2000, Decreto no 5.450/2005, 
aplicando-se subsidiariamente, no que couber, as disposicães da Lei federal n°. 8.666/93, 
corn alteraçoes posteriores, Lei Complementar no 123/06 e demais normas regularnentares 
aplicáveis a espécie, atendidas as cláusulas e condicoes que se enunciarn a seguir: 

CLAUSULA PRIMEIRA 
DO OBJETO 

1. 1 	Constitui objeto da presente licitaçâo a contrataçáo de empresa para fornecimento de 
géneros alimentIcios para rnerenda escolar do municIplo de Redençäo do Gurgueia e para a 
Programa Servico de Convivência e Fortalecimento de VInculos (SCFV), conforme 
descricoes no anexo I. 

1.2 	Os géneros alimenticios, adquiridos deverào ser entregues no almoxarifado da 
Secretaria Municipal de Educaçao / Assisténcia Social de Redenção do Gurgueia, corn 
todos os onus decorrentes da fornecedora. 

1.3 	Para todos as efeitos legais, para melhor caracterizaçao dos serviços, bern assim 
para definir procedimentos e normas decorrentes das obrigacoes ora contraldas, integram 
este Contrato, como se nele estivessern transcritos, corn todos as seus Anexos, que a 
encorpam, além dos seguintes docurnentos: 

a) 	Processo Administrativo NO 	/2017, Edital 	Pregao presencial no. 
/2017. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do Gurgueia- PL 
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b) 	Proposta da Contratada 

CLAUSULA SEGUNDA 
DO PREO E FORMA DE PAGAMENTO 

	

2.1 	Pelos gêneros alimentIcios, objeto deste contrato, a Prefeitura Municipal de 
Redenção do Gurguéia pagará a CONTRATADA o valor total de R$  

) fixo e irreajustável. 

	

2.2 	0 pagamento será efetuado em parcelas, em ate 30 (trinta) dias üteis, contados 
da data de entrega dos mesmos, acompanhados da nota fiscal/fatura pertinente, mediante 
cheque, em espécie ou depOsito, após verificacao, quanto ao cumprimento das obrigacöes 
contratuais. 

	

2.3 	Incluern-se no preço ajustado no presente Contrato, todas as despesas 
verificadas para o fornecirnento contratado, inclusive transporte; obrigaçöes tributárias, 
trabaihistas, prêmio de seguro, acidentes do trabaiho, parafiscais, infortunisticas, fiscais, 
e.t.c., e outras necessárias ao fie] cumprimento das obrigaçoes assumidas. 

	

2.4 	Fica facultada a Prefeitura a retenção no pagamento da nota fiscal, de valores 
correspondentes aos tributos e demais encargos que eventualmente venham a ser apurados 
pela fiscalizaçào e cobrados dessa empresa. 

PARAGRAFO UNICO - Nenhurn pagamento isentará a contratada das suas 
responsabilidades e obrigacöes, nem implicaré em aceitaçâo definitiva dos serviços. 

CLAUSULA TERCEIRA 
DO PRAZO DE ENTREGA 

	

3.1 	0 contrato terá a duração de ____ (_) meses, contados de sua assinatura 
podendo ser prorrogado por igual periodo ou inferior mediante aditivo de comurn acordo 
entre as partes. 

	

3.2 	Os géneros alirnenticios serão entregues parceladamente, conforme solicitação 
da Secretaria Municipal de Educacao I Assistência Social. 

	

3.3 	Ocorrendo qualquer divergência entre os gêneros alimenticios especificado na 
licitação e o entregue, será exigida a sua imediata substituição corn todos os onus 
decorrentes da retirada e substituiçào de inteira responsabilidade da contratada. 

CLAUSULA QUARTA 
DA GARANTIA DOS PRODUTOS FORNECIDO 

	

4.1 	A garantia, de no rninimo 06 (seis) meses de validade, será dada pela 
CONTRATADA, a qual deverá constar nos invOlucros dos géneros alirnentIcios, e a 
CONTRATADA deverá substituir todos os que tiverem em desacordo, por sua conta, e sem 
Onus para a Prefeitura como também aqueles que se apresentar(em) vencidos durante o 
periodo de validade. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do Gurgueia - P1 



I±Ui1T?iLPR I!;! 
4.2 	Uma vez identificados os gêneros alimenticios vencidos, será concedido urn 
prazo de ate 48 (quarenta e oito) horas para sua substituição. 

CLAUSULA QUINTA 
DOS RECUROS ORcAMENTARIOS 

5.1 	As despesas decorrentes da contratação correrão a conta de recursos do 
FPM e/ou Recursos PrOprios, FUNDEB, PNAE, Programa Brasil Carinhoso, FMAS, 
PROGRAMA SERVIO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV 
e outros, dotação orçamentária; 12.361.0030.2202.0000 - Manutenção e Desenvolvimento 
do Ensino Fundamental; 123 61 0032 2240 0000 - Acôes do programa Nacional de 
Alimentaçao Escolar PNAE; 08.244.0016.2150.0000 - Manutenção dos Serviços de 
Assisténcia Social; 08.244.0016.2127.0000 - Manutencão das Açoes do Programa SCFV; 
Atividade - 3.3.90.30.00 - Material de Consumo. 

CLAUSULA SEXTA 
DAS 0BRIGAçOEs E RESPONSABILIDADES DA CONTRATADA 

6.1 	Executar o fornecimento dos gêneros alimentIcios nos prazos estabelecidos pela 
Prefeitura 

6.2 	Prestar esclarecimentos que forem solicitados pela Prefeitura cujas reclamaçôes 
se obrigam a atender prontamente. 

6.3 	Fiscalizar o perfeito cumprimento do fornecimento a que se obrigou, cabendo- 
the, integralmente, Os OflUS decorrentes. Tat fiscalizacao dar-se-á independentemente da 
que será exercida pela Prefeitura. 

6.4 	Responder perante a Prefeitura por qualquer tipo de autuaçäo ou açao que 
venha a sofrer em decorrência do fornecimento contratado. 

6.5 	Assumir inteira e total responsabilidade na hipOtese de näo serem executados os 
serviços contratados, bern como pôr eventuais atrasos, prejuizos perdas e danos de 
qualquer natureza, exceto quando decorrentes de vIcio intrmnseco da coisa, ma qualidade ou 
mau condicionamento, ato de autoridade püblica, guerra, revoluçöes, atos de sabotagem de 
guerrilhas, furacôes, tremores de terra, inundaçöes ou quaisquer outros fenômenos ou 
convulsöes da natureza, considerados pOr lei como excludentes da responsabilidade civil e, 
consequentemente, suficientes para impedir o fiel cumprimento deste contrato. 

6.6 	Executar os serviços dentro dos prazos estabelecidos pela Prefeitura, através de 
pessoas idOneas e tecnicamente capacitados, obrigando-se a indenizar a Prefeitura, mesmo 
em caso de ausência ou omissão de fiscalizacäo, pôr quaisquer danos causados durante o 
fornecimento, quer sejam eles praticados pôr empregados, prepostos ou mandatários seus. 
A responsabilidade se estenderá aos danos causados a terceiro durante a execuçào dos 
serviços 

6.7 	Assumir total responsabilidade quando da ocorrência de quaisquer avarias, 
quando da execucão dos serviços, adotando providências urgentes e imediatas para que as 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166  
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defeitos apresentados sejam sanados tempestivarnente para que não sofra soluçào de 
continuidade os serviços objeto deste contrato. 

CLAUSULA SETIMA 
DAS OBRIGAçOES DA PREFEITURA 

7.1 	Indicar o local onde serâo entregues os generos alimentIcios listados no Anexo. 

7.2 	Notificar a CONTRATADA qualquer irregularidade verificada na execução do 
forneci mento. 

7.3 	Efetuar o pagamento devido nas condiçöes estabelecidas neste contrato. 

7.4 	Oferecer todas as condicöes e informaçöes necessárias para que a 
CONTRATADA possa fornecer os produtos dentro das especificaçöes exigidas. 

7.5 	Acompanhar e fiscalizar o objeto do contrato por meio de urn representante da 
Adrninistraçao especialmente designado para tanto; 

7.6 	Orientar a Contratada quanto a forma correta de apresentação das Notas 
Fiscais. 

7.7 	Notificar a Contratada, através da Secretaria Municipal de Adrninistração, 
fixando-lhes prazos para substituiçâo dos géneros alimenticios fornecidos corn 
irregularidades. 

7.8 	Notificar a Contratada, por escrito, de todas as penalidades, multas, suspensão 
de fornecirnento ou sustação de pagarnentos, todas as vezes que forern comprovadas, pela 
Prefeitura Municipal, quaisquer inobservâncias das exigencias deste Terrno de Referência. 

CLAUSULA OITAVA 
DAS sANcOEs ADMINISTRATIVAS 

8.1 	Pelo nâo cumprimento das obrigacoes assumidas, assegurada a arnpla defesa, 
a licitante/contratada ficará sujeitas as seguintes penalidades, sern prejuIzo das demais 
cominaçöes aplicáveis: 

8.1.1 	Advertência. 

8.1.2 	Multa. 

8.1.3 	Suspensão temporária de participacão em licitaçao e impedimenta de contratar 
corn a Prefeitura, par prazo não superior a 02 (dois) anos. 

8.1.4 	Declaração de inidoneidade. 

PARAGRAFO PRIMEIRO - A advertência será aplicada em casos de faltas leves, assirn 
entendidas aquelas que nao acarretem prejuIzo de monta ao interesse do fornecimento 
contratado. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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PARAGRAFO SEGUNDO - A reincidëncia de advertência por mesmo motivo, sujeitará a 
CONTRATADA a urna multa equivalente a 5% (cinco pôr cento) do valor contratado. 

PARAGRAFO TERCEIRO - A cobrança de multa, impostos ou outros encargos em 
decorréncia do descumprimento do contrato, será feita mediante desconto no pagamento da 
fatura, se esta for apresentada após a sua aplicaçäo, ou ainda, cobrada diretarnente da 
contratada. 

PARAGRAFO QUARTO - A penalidade de declaração de inidoneidade será aplicada nos 
casos de falta grave, quando comprovada a ma fé ou propOsito de auferir vantagem ilIcita. 

	

8.2 	Pelo descumprimento do prazo de entrega dos géneros alimentIcios, objeto 
deste contrato, por culpa imputada a contratada, poderá ser aplicada a multa 0,3% (três 
décirnos por cento), por dia de atraso, incidente sobre o valor do faturarnento, a qual será 
cobrada em dobro a partir do 31 1  (trigésimo prirneiro) dia, sern prejuIzo de outras 
cominaçöes cabiveis. 

CLAUSULA NONA 
DAS M0DIFIcAcOES 

	

9.1 	A CONTRATADA fica obrigada a aceitar, nas mesmas condiçöes contratuals, Os 
acréscirnos ou supressöes que se fizerem necessária, ate o lirnite de 25% (vinte e cinco) por 
cento do valor inicialmente contratado, conforme disposto no art. 65, parágrafo 1 1  e 21  da Lei 
8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA 
DA lNExEcucAo F RESCISAO CONTRATUAL 

10.1 	A inexecucäo total ou parcial deste contrato enseja a sua rescisão, corn as 
consequências contratuais e as previstas em lei. 

10.2 	Constituem 	motivos 	de 	rescisão 	deste 	contrato, 	independenternente de 
notificação ou interpelacäo judicial ou extrajudicial: 

10.2.1 	0 	descumprimento 	total 	ou 	parcial, 	pela 	contratada, 	de 	quaisquer das 
obrigaçöes/responsabilidades previstas neste contrato. 

10.2.2 	A transferéncia total 	ou 	parcial 	do 	contrato, 	sem 	prévio 	consentirnento da 
prefeitura. 

10.2.3 	0 cometimento reiterado de atraso no fornecirnento. 

10.2.4 	A decretacão de falência ou insolvência civil da contratada. 

10.2.5 	A dissolução da sociedade. 

10.2.6 	A alteração societária, do objeto social ou 	modificacao da finalidade ou da 
estrutura da ernpresa que, a juizo da Prefeitura, prejudique a execução do contrato. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
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10.2.7 	0 atraso injustificado no fornecimento e sem prévia comunicação a Prefeitura. 

10.2.8 	A lentidão no seu cumprimento, levando a Prefeitura a comprovar a 
impossibilidade da conclusão do fornecimento; 

10.2.9 	Razöes de interesse püblico, de alta relevância e amplo conhecimento, 
justificadas e determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que está 
subordinada a Prefeitura e exaradas no processo administrativo a que se refere este 
contrato. 

10.2.10 	A supressão, por parte da Administracão do fornecimento, acarretando 
modificacão do valor inicial do contrato além do limite permitido no paragrafo primeiro do 
artigo 65, da Lei 8.666/93; 

10.2.11 	A suspensào de sua execução, por ordem escrita da PREFEITURA, por prazo 
superior a 120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade pCiblica, grave perturbaçâo 
de ordem interna ou guerra, ou ainda por repetidas suspensöes que totalizem o mesmo 
prazo, independentemente do pagamento obrigatôrio de indenizaçöes pelas sucessivas e 
contratualmente imprevistas desmobilizaçöes e mobilizaçôes e outras previstas, assegurada 
a contratada, nesses casos, o direito de optar pela suspensão do cumprimento das 
obrigacães assumidas ate que seja normalizada a situação; 

10.2.12 	A ocorrência de caso fortuito ou de forca maior, regularmente comprovada, 
impeditiva da execução do contrato; 

10.2.13 	Outras causas relacionadas neste contrato, que indiquem conduta desabonadora 
da contratada. 

10.2.14 	0 conhecimento posterior de qualquer fato ou de circunstância superveniente 
que desabone ou que afete a idoneidade ou a capacidade técnica ou financeira da empresa 
participante, implicará necessariamente na rescisâo contratual, se o contrato já tiver sido 
assinado ou tiver sido emitido. 

10.2.15 	Os casos de rescisão contratual serão formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurados o contraditório e a ampla defesa. 

CLAUSULA DECIMA PRIMEIRA 
DO RECEBIMENTO 

11.1 	0 Recebimento definitivo se dará apOs a verificação do atendimento de todas as 
exigências, assim como da validade dos mesmos. 

CLAUSULA DECIMA SEGUNDA 
DAS INCIDENCIAS FISCAIS, ENCARGOS, SEGUROS, ECT. 

12.1 	Correrão por conta exciusiva da Contratada todos os impostos e taxas que forem 
devidos em decorréncia do objeto desta contratacao e todas as demais despesas que se 
facam necessárias ao perfeito fornecimento dos bens. 
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CLAUSULA DECIMA TERCEIRA 

DO RECONHECIMENTO DOS DIREITOS DA PREFEITURA 

13.1 	A CONTRATADA reconhece as direitos da CONTRATANTE, em caso de 
rescisão administrativa prevista no art. 77 e 78 da Lei n o . 8.666/93. 

CLAUSULA DECIMA QUARTA 
DAS DISPOSIc0ES FINAlS 

14.1 	Na contagem dos prazos estabelecidos neste contrato excluir-se-á o dia de inicio 
e incluir-se-á o dia do vencimento. 

14.2 	Serão de exclusiva responsabilidade da adjudicatária todas as despesas 
necessárias a contrataçao inclusive o registro do respectivo instrumento no Cartório de 
Registro de Titulos e Documentos, se for o caso. 

14.3 	E vedado a contratada caucionar ou utilizar a contrato objeto da presente 
Iicitação, para qualquer operaçäo financeira, sem prévia e expressa autorização da 
CONTRANTANTE. 

CLAUSULA DECIMA QUINTA 
DO FORO 

15.1 	Para diminuir as questöes oriundas desta Iicitação e do futuro contrato será 
competente a Seção judiciária da Comarca de Redenção do Gurguéia, Estado do Piaui 

F, por assim estarem justas e contratadas, as partes, por seus representantes 
legais, assinam o presente Contrato, em 02 (duas) vias de igual teor e forma para urn so e 
jurIdico efeito, perante as testemunhas abaixo-assinadas. 

Redenção do Gurguéia - P1, 	de 
	

de 2017. 

Prefeito Municipal 

Testemunhas: 

ia 
CPF: 

2 
CPF: 

LICITANTE VENCEDORA 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 042/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 008/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VII 
(Modelo - ME e EPP) 

DEC LA RAcA 0—ME E EPP 
(em papel timbrado da empresa) 

(razão social da empresa)_______ inscrita no CNPJ sob o no 
estabelecida a Rua _______(endereco completo), par seu 

representante legal 0(a) senhor(a) 	 , Portador(a) da Carteira de Identidade no 
e do CPF: _______, abaixo assinado, DECLARA, para todos as efeitos legais, 

que cumpre os requisitos legais para efeito de qualificação como MPE, e que: 

1) Atende os requisitos previstos no artigo 30  da Lei Complementar no 123/2006. 

2) Possul registro na Junta Comercial ou CartOrio de Registro ou CCMEI indicando que 
se enquadra como MPE. 

3) Que no ano fiscal anterior ao exerciclo atual não excedeu o limite de faturamento 
referente ao enquadrarnento como MPE. 

4) Que é fornecedor Local/Regional de acordo corn o anexo IX do Edital no ______ 
enquadrando-se como empresa Local/Regional, sediada a Rua 	 , no _____ 
Bairro 	 , Cidade _________. (este item somente deve fazer parte da 
declaracão se a MPE estiver na re/a cao do Anexo IX). 

Portando estando apta a usufruir dos beneficios de que tratarn as artigos 42 a 49 da Lei 
Complementar no 123/2006, nào havendo fato superveniente impeditivo da participação no 
presente certame. Estando ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores. 

(Local e Data) 

(name e assinatura) 
(responsável - nome, cargo e assinatura) 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166 
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do GurgueiaL------------ 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 042/2017 
PREGAO PRESENCIAL No 008/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO VIII - MODELO DE DEcLARAcA0 QUE NAO HA SOCIOS, GERENTES OU 
DIRETORES DA LICITANTE QUE SEJAM CONJUGE, COMPANHEIRO OU PARENTE EM 
LINHA RETA, COLATERAL OU POR AFINIDADE, ATE 0 TERCEIRO GRAU DE 
SERVIDORES OCUPANTES DE CARGOS DE DIREçAO, CHEFIA OU 
ASSESSORAMENTO DOS DIVERSOS ORGAOS DO MUNICIPIO DE REDENcA0 Do 
GURGUEIA - PIAUI. 

A empresa 

abaixo 	assinado, 	Sr(a) 
estado civil: 
portador do RG no 

CNPJ no  
- por intermédio do seu 

profissäo: 
CPF n° 

______ situada na 
representante legal 
-, 	nacionalidade: 

natural de 
residente e 

domiciliado 	 , 	cidade:  
Estado: _, pais:  CEP no  fone (DD)  
para fins de participação na PREGAO PRESENCIAL no ____ tipo MENOR PREçO, 
DECLARA, sob as penalidades da lei, expressamente, que não ha sócios, gerentes ou 
diretores da licitante que sejam cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou 
por afinidade, ate o terceiro grau de servidores ocupantes de cargos de direção, chefia ou 
assessoramento dos diversos ôrgãos do municipio de Redençao do Gurguéia - P1, assim 
como também, que não existe em seu quadro de empregados servidores püblicos da 
contratante exercendo funçöes de geréncia, administração ou tomada de decisão, na forma 
do art. 91 , inciso Ill da Lei 8.666/93 

Local e Data, 

Assinatura e nome do representante legal da empresa 
NOME/RG/CPF 

cc 
Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 TeL (0xx89) 3566-1166 

CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redencao do 



SERETA RIA MUNICIPAL 
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PROCESSO ADMINISTRATIVO No 04212017 
PREGAO PRESENCIAL No 008/2017 
TIPO: MENOR PREO GLOBAL POR LOTE 

ANEXO IX - RELAçAO DE MUNICIPIOS LOCAlS E REGIONAIS 

Território de Desenvolvimento da Chapada das Mangabeiras, compreendendo os 
municipios: 

Alvorada do Gurguéia, Born Jesus, Colônia do Gurgueia, Cristino Castro, Currais, 
Eliseu Martins, Manoel Emidio, Palmeira do Piaui, Santa Luz. Avelino Lopes, Curimatá, 
Julio Borges, Morro Cabeca no Tempo, Parnaguá, Redenção do Gurgueia. Barreiras 
do Piaui, Corrente, Cristalândia do Piaui, Gilbués, Monte Alegre do Piaui, Riacho Frio, 
Santa Filomena, São Gonçalo do Gurgueia, Sebastião Barros. 

Rua do Ferreiro, s/n, Bairro Planaltina, CEP 64.915-000 Tel. (0xx89) 3566-1166  
CNPJ. 06.554.38010001-92 - Redençao do 


